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إلىاءهـدإ

،ث!ورمصطقحاتمالدكور

أللببكلبةالعظامجراحةمدرس

لز،ز-شجامعة





؟ا!ص!إسز

منذوأفلاصفةالعالاهأظارأ-ترهت،ىاوتوماتاب!ينءقهالخان

ندىةلاللاهنبطمنالاهمامهذاثتنصربلفىلما؟نالىالدورافىم

الموضولح.هذابشأنالمماوبة"كحبنجىفىماط.الىذاك

؟وأحميهم!يلوضوحهذألب!ث"رات؟نعةدالمؤشىفذه*ا،إموفى

حاصم.رأئالىلموا4المولكقإللأ-ف،اوص!حبماطببأفتلفة

هنالبهوصلمت؟اأدلبتو"ذا"ا،وتولح-ثةةتأ!ابهذأآلموق،

الكربمالفارىهالىالنقاط!فىقدءتندإونأاناللهءق!ووأر2را.

/.وأتيرأأولاوحد.قهبهلىوال!ث!رما!أمحاينى"علاللهأثكرو)فى

االةاتأستاذظاظاءتناد!ورا،-!اذقى-داليبهريا)أتةدم؟

جامحةا؟داببيهةبةالهبرا!غةمدرساراضاعو،،أ؟صناذوالىالمبربة

متحفمدبرصا؟نفورىالىه!الدكتوراثكربااتدم!.ألاص!كندرية

الجبالىجمفرصودالأسثاذالصدثقوالى"بالقاهرةو)ا-يدلآالطبفارا!ح

المراجع.بعفىإلىةدمالذى

هذاوضبتتبوببعلاثر!ففدعاثورواللعدألمهندسأما

ت2بروراحقةالدبنبدريرىالأخأضكلأنلأق4والكآب؟لا

.الكعابهذا

!أاالموفقو.الله

8191ينابىالفاهرة

عاشوفيهح!المبميد





،المحأ-2!فى!ة

الختان-سنى

التلببقفيهطعأو!نزالهاءلمدتطعهوالحان

وذلدممايرالقلبمقءزءقعاحبأ.،الهتانالعلحا.بعفىءرفوتد

آفلوةغرلهظضننوا1640إ.ااصحاحال!شبةسفرفىماجا.بحيا/

بعد،زظبمضلبواولا

لإرطثلوبمفرلواقى.واارباختذوا5:الثلبةسفرفىأتضأو؟ه

اورثمليم"وص!نبهوذا

لهممقجز.بةطعاءتانليس""!اشبلإانالعلامةءثلخرون2وتقول

وألئشازهابال!مةنولم!الدم3ظتلاالجع؟

افى!تانفىالقوله؟فىن!ول!ء!احكلي"أنلدفيلةاءوسفىوجاء

لأ!ثىهحولىمنا!عبمهىع.شا43؟!ولهءعيم!طةمقلاتإىأصلهاانما

.!،،،911)قلفةحولطعبالةي!ونالهنان،نوذلث!ولولول"

بأفى:ما4البهودثالممارفدافىةفىوجا.

الاماءى)3(الجلدمقابخزهظبمهو،اطتان"

(د)فاع!حههصلةءعط+أ!هاه4س!لهاووف3م!!ث!.

(2)!،ث!3+،+لاس!.!



ألاء.ية؟ا!ناتفىالهنانمهى

وأعغالاثطالىافىفاالىأئأ3اء!هع4عء3وءواللاتإفا!ا،علتةرع

ة*ولء!83؟ولهأبرنيالاوقع!4لأال!،أءلاسبابةأقونع!ف+م!!ء4ءغ

النةقا!نىذ!صحرجول!ق،1،أءأءولهء3وله؟9.الفرذميةوفى

ا؟رامية.فىشالسامبةاالظتفىوأماح!3أءول"ح4علفظطا.الالمانية

بمه!"عل!ثمؤبئ،ت!طةقي؟مقوبهأتتنيةالعبوفىفتن!ء؟ء"!ه!

اهـف!.الجتان

!ق.أ-كلمةفاالعربيةإفةقأفا!

ولمايرأ2(لطهرف!والإسلامفىامحانمفرمأما

الليبأما/.ايخانتمأسى"!الثهوبعلىالاصطلاحاهذاوأطلق

يطلقع!ن؟يةالببفى،ءر)يم،اصماالا51فل!أطاق!فقد!إرسهلاإلنئ

جاءليننمتالطناثوفقال!،ةلصو-فرفىورديك؟وذالفللييأ،على

41،"س-.،*+-.*،،؟إلفلبنهؤلإ؟عكتهبرئعال(شاؤل)س!ح

..،اليفأفلييئبمءقاعيأة)تإفيذ8ث2القضاةصفرفىجاهو؟

.ثلاثبعدالأاغربإلابؤيل!ى9الاسجا.رالاصطلاحهذايث!وف-

لا!بؤكللاني!عئمريابدامإفلىذكافثبرةاكا"فيقالع!نوات

الاصم"هذاعليما

أوا!ضلوا!!افيسنه!تئلىمنىييوناطهليةالعوب؟فىو؟ن

ناضاوبهدوةمب!ونهوكا!اا،غات

04!أ!)فى(!5!هـعي!ل!!أ!4

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


،!-9-

صاى.أعلالىشجم8-ثن"!طة)نعلجوادالايه!ورويةول

.ا،فدبمأيف!الى

وأسثربةيةأدعرثلادسايةإفاتاتمنبهالدىإلمهىتقيدبل!كل

ودررإنبة.4ابوا؟ر

أبهوهىلأنوذ)دعرمهعندالزوجهليباءا.حقعل!"،ويطلق

اعلأطلقتالكلةأن!ض!ونا؟ن؟)ذأالاا:!ودفيثتزوجأنلابمكق

مق!تينا)أنالا514باختهطباطهأيخر-تنوانكانت!،بعامةالزوج

الصهر!لزءوأطلنت!طةالمهىهذاومنواحذأصل

ليةالعرالكيعببشىقى:تتن

وا*تافةاثحانأوالأصمختناوتنه!ضنهماي!ءت52(وا؟ارت،.أفلام

الذكروالختونوالحبتن!لمماهوإلخفضأرحالاطقوصلع!ونوهو

الغلاماطاتنفعلواءثنان19صنالآصوا.!لاوالمحتانةذلكقوالإاى

.وءو!الذكرمنا*تنموضعتانفىواوءلا-4الاعصكازلدواءتان

والأنقاك-لرمناةطمأءوضعهوأبومنصررظلالجاريةنو)ةاقيسن

وضعوما"ا)تلوجبفقدا)ضتافان!قى)ذاهالمروئاالحديثومنه

وأضىالأعذاراقطهثماوتقال،الجارقيونرحا*مالةذكرمقأقمالح

ء!ذأ.خانهريصير-ىالمرأةأرفيفىاطشفةفيوبا)!تقاكماو!ى

والخاقهةالتىالصلمقوأصلكتا؟قلثا!ىوهماذا،ل....-ناغا

أ،،المرأأبو،بمهقخثنبهالومن!االخ!اننلالنما:ا!اهرةتى

الرأبماطز.ملجوادلاد!تورالإصلامة:لألربتاريخفىالمنصل)1(

يموبلدانقاهوض)2(
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3،!."البفلظ
الحتانأنوأع

:نوطنءالفان3

حسدىخنان-ا

روحى.أومعنوىختان

النفلةبةطععرفنا.مافهرالجسدىاناكأما"

.وا،روأحالنفوصطهيرفهوالناقواما

6ة،-،-كيأرميا-ترفىالمعنيانوردوفد

!.،تلو-طمءرل"واشءوا!رباختت!وا"

أنجلاقهفدتتدالوردى"ث!عبوجدعندءاذه!ارءياتاليوند

\يملخواوانبمةالقوبا،خ!قبتصيوابأنإباهمءطالبافبهمبخطب!قام

لةقرلاوالأنببا.الهينةوأن...ا؟ذبساؤاالنفاقأجمثنبواهملموانأنو

وأنأخلاتهملجهرواأنإلى!ا-4فى!مولداكهبعامةعنفادأ

.،)5أجصاهثمق!صنرنم؟3أروافىبحثنوا

،وأظف-نحنرنوأعابىكلالربةول،أبامنأفىها.:ايضأبقولو

ءستديراالشعرشرصىوكلومؤأبءونوبنىوأثومءههـوي!ودا

.الةلموبغاتلاسرا"ب!توكلغافألاءملانكلألالريةفىأ!اكنين

.26،+!لونااكبلفىالمعىهذاجاءوكذلك

.+.،6؟كطنبةضراكأواظر(1)





عباللالميخا."أ

الحئتاثيف!رةاضل

.-!.ج--/--.-.إذأء:--إلهتأن.*ومقأقتلحرلأتنل!إ"%لتئق.

آكللماإنه"ادلامعلب11بحالس!برلالأميهذامنافثةتبدأ.

بهرآذمو!ط"313باجملا!!-أقفي-أةفط9لأشبنزةمق!لاؤلالإأسلان7دم

كصنظفيبكدليصهب!مهو(ء-*ضخقتذيلآظض!خمكحزجةض

لإلحكؤ33/أطةةابلاله-أذ،ت-!مهقلكام!-.فأحافيأ!ل!تجبربيخو!ة

..-رر.--!-.فثهالا9ؤ2*ة-نجتمةأ!اةازتيحذح!ط

ع!كلبراضلأنءعل!يرءب33دجدمبن)ئ!انلةإضل!يهلىفكا

س!نةالحآنزلهصفىولآررفتسل!لتتعلىنعل2دموحاظ؟اقسة،آدثايومق

فينالختومقأننأليررسسوىابراهيمزمققيكنلمآفهالاالىحيلىمقعبل

العهد.-هذ!وإيبي.ا!ل!"!ابرا-يمأضبر!ءطب-الارصعلى

-ة(رلابذأا3ادشع!إيعمقأب!)باهاجسدهالاتخئنأىالننى5اللاة

صبألطب!؟افي)-كبلة!يجا.نجم!!رادطم!مكبد.أاشيخبقرلآ--رو4

!ليه)لنهتاباذاءفرانة-4منتطعأن!رربهر!ىلماآدماناثعان

هذأ!لىجمبوقيلهف!"-بضنع.شأذ)،اضتماز5؟ساو،رأد-أؤداه!بمةتوكاثبك!-

ييم(3باطإبر*بماقه--أعئالشتةكتهقئكؤالهلأويؤ.رطص!"!ةع!ع!لر

------ء-.3ءصااةةبرريب:لي(1)

http://al-mألا(بةاطهمةا2.1ص"ثبار15*الوعهذا"خإفناا"لانجهإ.ص!يإإ(
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


-15--ه
أنواعمق!محاكانا؟علفىالنتانأن"علجرادالدبهورويةول

مقعرهالموأثها"فمدإربابةإلىالإنسانبةدمهاكانق9لدمويةالمبادة

،1(يمةالقدالدأئاتفىالعبادات

منالممنوعالمكينالإذان؟مرفةبدأالختانأنالطأ.بهضويرى

تبلابيلادثر-اطادىالترن-فىءرف!دالحدتدأصكين؟نناذاالصوان

-فياءالتاريخهذاق!لعرفقدالختانفان

بم.)برأه!س!بدئاعم!2تذزبداوممار-تهالختانإنفتقولالنرراةأما

قي9ا،دالهومقالبا!ثفىمقع!دكثيرقبولاهيصادفلمالقول"ذأ.أنالا

أق2ءلتدل)برابم"ادبت2ئارأهناكألق،ينالباشمؤلاءنيهاضمار

أبدىتناوا-،أدطبعدالقدبم6أدط!العمد!األخأنفيارصكا!تنيرة3باشعو

!قأيدىليهإبتذكلتدءقأتارفيهوردممافىكثيرظرعلاصبجالنقاد

و"ىالقديمالمهدويين-كعابةموصىبينألزمنبعدبببالرراةاوالدساخ

.الميلادتبلالهاص!أ)سابمهأوالقرنفىتمصأغاالباحثينبضىيرى

4."ملامعلإموصىسبل!ن!منذصفهدابخصانء)نابا-:ينبضو!ى

المدإنببن.بارضث!عيب!هتفى

كلر.مقءعثرةالثا.لثةوهو-فىت!ن)صاعبلسيدفاأننجنأةايرى؟

ب!فقوليااابشأهلعرفهالخآن؟(اط؟ضة)دونالاثيوءرفونجد

!بلاط!ان-أ!كرفىأنهمط!ئبرةألأد،المصر!وناما.يميهالمباثل.ا،فر

ئ!31"8س!،9ولملاع!دوهذال!!لامقبلأمربب!ةى.إرالمفمل()1

.118هع؟ءعءولحك!اح



ولةا!
-إ/ص

الىشجغالنقوشفند؟سذللونجعئىلفيلىوالئئوكى*ئا؟بخبرأليهوديغرفهاائي

+.الميلادقيمحئر0141ءسفئ.اقرناش!تبعهد

وأنيخنتنونكانواالممربينأنيرودوتإلبيرفاقأفؤرخأثتوتذ3

!/".(أا!تانفكرةعنممقلصمميرةبأشعووأق

.)!تان!.-ون؟ارأبفبأنوا!كالياا-ترواوالملايوأفرصأما

فيهجا.ا؟ثوفق"ريخيأمصدرأيمالقدالمهدأءظدطيعلانتلهذا،

والزإدات"-مدبلاتفيها)قميخكزتالعهدمقأنوالنقادالباحنونبختهألما

فىيردفثلابدبها،ةوةضاريهانهوعهاضطرابالىأدىممااللأ!ابفيلي

وفدابىلإمقليه)براهيمعفدمنعرفاد!تانبانتفيدماالق!يمألهيذ

توشع)5،3*منسفالختانأنآترءوضعفى

يتولىمنضرورات.نكفرورةالختانالةدما.المصريونعرت

تضالىس!بةفرورةال!+إنلانألمةدسالمعبدودتولاد-لمافةءخصب

أنإذاط!مأجزاهفىكلاينظافةتستلزم1)ىالص!4تروراتصافىإلى

ص..ادتاصليةللأضأ.ظانةاختانا

وضعءلوالحرصالمحةاطديث"علىعنديئالإواسفرفىوردوةد

وقد،ارنجىاعزلبجبأنهالاسلبةألاصاضلهلاجالخاعةالفوانفى

الىل1،1دءتإذاا،رضفيهثاالذىإشلاحرقحدالىهذافىبالنوا.

عليةيخرالصحيةالجرا-4مقيعرفرن!طوفوالمأنهميبدوذللثوخذلد

154عرالثاقالجزهجمرودت)1(

51ءثلحيو-ةر)2(

لا-2



---94-/

طط%ه!3فيألاكل!ألمحوب!به!افدم!!مم!!فىامص

.الإصاصإمغجمة2وظيةذمح!ةقيلي؟نعشإتدبلبة"نضحيةمج!ردةيئالمحد

علالذ،.ابقاهوإنظافةظعة9قواعدمبنالنريمةق.ماولعلاتاسلبة

اظوبىتإلاذةأن+هئهعلوعنتهمدتث!تتهماحطو-ل،واقم)انالي!ءد

هذأبرفىالنلقةءنجزء-لبير!طعالى4آدىمماعيةفاحيةالىديد!يةناحيةمق

ء-2/2اد؟8(أ،!أد!عغبةول

ء!د)اليىاعليها!أ7قصإ،إفىلأ!-وركانثخذلمابهرد!ههذه+أ-ئهإن"

(ألفمليةفذ.رقة؟ةتذل!(.وفىء\.ق1167،ادعلاببينعدو5ثاخر،

يجةبن؟آنإإبرأ!ايتقالافىابىدإتاليمءةدور"ىقمل."يقةإطرفيرى

لايذ.ءكنجب4هئة!المطبة-مرئإذكاتفهقاديهودإتأستزاء.يخر

!فلنةشبلا!طيرلتهأف!يمثةاااص!ةذولذايتا-رندأكاأحد

!،ا-.()1ءتآضها

:لمابراه"فيليلفجب،،ك!وردالىت.القديمألادقوالثرقصر5()1

الأ3في



لأا.اء،صابزئعل!ا،

البيمرشةعلاهة-ا!اق-"،

*وأضفوألهممميزةعلامةأوث!عارأالحتانمقيتخنون"يهودأنصثا

كا!اولمايدغمواقهبينع!الخناذمنالنوراأفىوردلمادبدبةدينةعلبها

المعهو،"!دت)عةفىنثدككئوأ!ا.فإنناجاهلمكافىكصمحلظرهردإة

هوفصعب.اليهولهىليص!صممبأقذلك-الختانطرإقكاو؟ن!مالته/بل!

اتخذتبمفيةث!عو؟أن؟اللهوفيإينه!هد"ةإمبف!!ة،لالذىو-د

بعذ.ئيمافىلكو-نكاولأبدفىلها!لامات

ضللفكيفصرالمدون،مبزة"ختاناليهوداتةارلدااللهكانواذا

كانوكامحاوغرأ-ئر؟أوأ؟كصرا-بتثماىأأ؟ترىألحعوبأضئتا3

صكل!مبفا!!ألىأ،-جينأ!ئاق؟ر!أ!لأ!للام4علإئوحمع

.العلاة"نهمقابليلىئمفاعشا!ضواثر/يرفهلاص!إق؟

عادةهناك؟نتأنه9الىأ-ا-اش-ج461-حرةأنالعالا.بهضايرى

فقضيهصعةاتضأنعليهكانالمبدإلىلاجئابهربمقبأنمؤداها

يمونهفدألهلاكتانةقأعرأ؟لهلامةهنهأظثثمأعد)ةمند!د،4

التعمإ،ورئم.-؟ن؟)حداها!تان

يراملبركل.معبدفىللا!ديالعبفإندوثهمورالمؤرفي.ليونجافييضل!

هاردحأنهعلىءلامةي!خ؟لنهإنبلشعقال!نجربىيلشاط!ملالمهام

أ؟كنحهيهل!أحبدواأن3يف-لبامش4شفىى.و3ذلدلاكلىه

!نك")-53



-ولا؟-ا
ول.6عقال!معندالنكوينسفرفىجاةلذلدضما)1،جطعلىءضع

اء!-س!.إ..:يأقىما.وهاييل

.ؤص.أ2"صثلهجم!*مقلأام!/.علامةلقا!ناربوجعل"

إوشبم-

الرصم2هووارضموالجاعاتكافنأنالضعوبالمميزةالع!طتمنهو

زمنمئذالنوعهذااسنخدموأدالجمأجزاهمنيهزءأىئكلأواليد!

الكتابةأوإلىصما؟خركليتعرفألةللإننسانإيمكنعلامةواعتبربيد

.ابصعللاالمنفوع!ة

ثلالبئونانوألرومانالعصورأندممنذةلكثيردوأرعنماستعملتوقد

اس!دمها؟،النوغهذاأستتدمتس1ئرأنانأنبخا)نارئحدئناكلإلبطالة

والذىالمصرى0مقأليردىلممرفةاصتعملو.فةدالبطالسةأما-ألىومان

!.الصاث!ىبطليموضهوصالنرضلهذاا-لمخدعه

والموتأيمالم!ئلقة-،ةياسعاؤر.وافكيلر-ا-ا.شةص")؟(

.؟3أقدالعرأق"-وهرهتح!ةوهى-!والآخرة

اة؟!ة4اصحاحهـممرينسفر21(

الماداتلكوكذرووطقي9تءع.!تب!ثالقاكا،تذأ!ةسنلأرا)3(

وكذل!واةىإلوإ-دعهدل5ادكاور.ؤأفات"ةلالشحوببينايدوألقاء

.زفي!فر-مس
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التب-!مق!ىمعأو:ماستعملتا!الثعوببضىأيضاوهناك

شلهماأساسهوالنولحهذاكانوربا،فنحلةمقبرةبحرق،رلك

.ىالاعندا،ذنحلا(فى).حلققرطوضعتا؟ن

استعملنهوتدموشالحا!نقطيعهوالعلاءةأوالوثممنآضوضكل

القديمة.الازمتةفىالشعوببعض



11



01.)بربب!!سئي

الممرم!أبرمنثادس

اجرا.!لية!يمايغثى

باقييماودالبئ،/!نا؟تليلىمق.فىالال!ر*والناساط!

!.لع!الاضلا6ص9بعى

01اليبدعد!نان،+ن-أ

ططصه-طبأ.!ط)يماضاالومفىوللز!عك!"ير!ا

01أا(ثرراة-فى

ئحث!جمل!كافيال!4!قينمبرفيإع!ة،!اع!!فرهةا"

ودفيبم2عهـ!ه*مةيخ!ونشلتملحمفىخختونذكركل.فم

نجضه4والمين!االبيصويدأعيالكمفىذكركلفهمصضا،مئمانيةابئ

فضظ!وأثباعطئل!وليدظنيمثقدم!منلهث!ءرببابنمق!

لحمفى،قيورىالإظفالن!كروبريماأءعل!بهدألجمفي3!يديكون

.كهـيإنهـبخ!ثبهامقالنفىثمكمتقطعصلى

أيبمبرلإفىبمامقاليو!و!و!تالطفيفيألي!و"اضإفيفيلدبخه

ا*.الجب!الت!ليفيمعطروتكانصما3أضر.ممهنولا&برلر

أيهبردية.الثربعةفى!تاءنا!،ارمقهذ!عل!ثعديلاتفى.ادظت

1/لما9ضطو+لو،14-01؟لات17اص!اح-نربعكو!قآ)1-؟



-22-

إولصةالقاعية2تاارضنعاأضىيمودية(ةرق!طواءفوهناك(

ا؟االطفل)نةقولمنالقرافينطانفةوبهذ!جمطاالساعيفطافةالحتانينس

آعيلالممكقمقفاةبالهتاقتأزالنحيةعالتهأنأوص!أكالة

السية4لاوطالطفلالملامبرقتيختالىالذلإللابيمبهقالهتانكذلكملية

ل!!ةعياطةاليهودعدأالثرعيةاف!"أأدينلالثءلىو!ذلك

!!".ا!ثتان"لننليةالعالحالزءقومياعاة

فيأ،ملأفع!ئةلاعرربرقالعرب!د/"ةنففربىالخو.ب!س!نإ!لذئذل!ن؟ا

!ادابموأؤأبمغرالتو)متا،يامءقمةتلافيهالثيهريمونأطئانجمددون

.-.أا:1؟،و"مثرون!ثامنووالمثرونوا،مى

مهولمن9البوبمائمئكسلا.!كدددفى.يا!رب.سوصسوسفدنجهأو!شكب.!لا.:

."..اء!انزمنفىأليهودمعمتة!ةشىرس!الطفل،!،ة

.ثافهأؤأ،ؤقالكئهزتاثطفلفيخحئوغأفىي!ةيخشىصمانونجئرقؤأما9"ةر!%لم

.2خ!113-!لا/؟،.ئهفىالإدص

؟.!لإذثهمق4!ةالشة-قأفىيختئون"!فلةكانواالم!د!بنولكنألفرس".سش

الادتالسنةأوكالثةأشةفىا!مان!ليةيم!رونفأغمأما.الاقباط

.2!!.الطةليشيدقبلارمنيختاربضهمأن!

القاللابهفىوهناك؟الطةلاولادةمقبعة.إساأالشةيفضلودط.والفجيون"

لم/-ا.البلوغسقالحعان.فدكطل

قراتمؤمت6أنإلىالحتان!ليةإ-راءزمنفىاطلافاهذا،ذت

.ع.إبوضصهذافى؟راهلمالمترممين.الاطبابعضو!بئ8المسأثاكةط!



*.33/--

ني،اء:الموضموع!هذإ.فى-!وأكلفشوعو!!رىالدبهثوريتولد-كأ"-اا

!وزةيثني.فباضرة"يرلادة-بضذ.!عليةأ!ثان01اأخرأنثدلاا"

.عتدوإلدمالجطةا"لازمةالمواد؟نالصروفءقاذادطةل.حياةعلى،فة

و-ئكملولادفةبنأ!امص!تةبحدالرضيمالطفلامعا.فىئتكونالاطفال

اديئا؟طفال؟لطذلكوبنا?لألا-لئرعلىوماعثرخسبحدمكوناكا

عرضةثكوفونيومينأووا!دبومالولادة"بحدالعملبةثهلهميرئ

ا"011/،،م!بخيلأيؤد!ى"دالذياولدآلدعوىفزيف

إلراجأليونمفىالحئانجمليةقرىبأنينمعالبربرىالايهتورفإن،ولذا.ء

،7.-."-/9"".ولاثبميطفينامقعبر

العكيةارظيفيةا!فرا.ظاهرةفإفياطذالنزيف!ررةالىوإلإظت//؟

الماشرأليومفىوعتقأرلا،ةبعدلث9لثااليوما،طفال"فهبمعنهظر

،2-1ادئثاللعدمءلىفا!كدكذال!اال!صرةوهئهءلأألافى

ثئفصللاءا!ان!ليةفىاستئصالهيخماطلدالذىوصفانلقلفةكذلك

صلميةتتبراك!ثانجملبةفىر،تالهيومإبمز،إبرلادةعثربدلأخ!ةيلا

.الطةلشلادةمقأسبومحنقبن!أحزمااذابئاطتهاهـغملخرة

ا،ول!أليومفىالحتانعلية)-راهءتمالقضشىالضرورة؟فت)ذاأط

ملإزاجمراءءنهنابدفلامثلاالتبولهلى.الفدرةلعإمالولادةأمقالثافىأو

/؟007واحد*وما)مملية.تيك!،؟ائيتامايطالطفلإءطاهمعمبكلأاطبتافي

اثلائة"ثلمور/خهدىألابجبالعمليةتوفبت.أقابربرىااد-لتورويرى

منءيبداالطفلعثدوالإدراكالإحساس،نوذلدالطةلكلرمنأ،ول

أمطيةأنلوأ،ةفلوءقبعر!ةلجتئما!رجأذارلادة؟بعدأث!هرئلا4
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تتءل!31

رو!تالا!لصت!ص!لىمداءبرلا!إءبويخا!ب!دت.ابر

أمجوصفيأمثالتعلبماابر)ءضرةعدى،صرتيملنقاءده

*.الطنيمحرش

1)110.ةالفتانضل

سسع!ث

ب!مملا.اثبمالهانخصإب!انلأومنهلنلخانضلأأمرةفةبمكل،،

إ!نع.ول!تدتأكافىلفقوا!كافتوالتفاليدوالعادا!لىإنات

!لهفامالدلوولادةمنالئاءقاليرنمفىالخان!طونأليهودوعند

هشبرة!قءالخئافي-لم!رونأتيئيقلعدد*وجمهألخانعلإأب

أ؟نييةوم"طأ؟،الخلوفى،المنبان"عليهبطلقالعدووهذاذ!ورأسحاص

،.ف!عكلندكلوبماطلجمبرلقو!ط-ا!ا،طريئوشب!را*يكرا

الى31لجقاعا،رئجه!النيقظع!أأؤمابرنبثصثمالطسالمنتبل

؟!ظامألى!ص-الئيد-يهكلمابرهـ!وفىمظ!ىسفتيهملىديوضع

الفر.الذك!رءا!لعصر،لاأنهاجمث

!ا8.8ه2بزاووسكهصن!أثرفىيهوء)اليردالسكلديمأنعلى

رأم!بمرفىاأقهب!-!لباوتأ،حربنأنعز)مير*او،6

يكولطوكذلد(1312)إلثافىالملوك!فرفىبهماجمسباجملسونرلا

وبسأءدعلبهجملى2لاخالألت!نانكرعىضلفبهابقام!فاا!رةفى

السنديكعنيهلجلبنرطيدعل!ولاالطفلأدياهووبرنالنبى!صى

لهاضرون3ثدلدايقرأ4يمالياهواكبأعرمىالمجاور"كرعىعلىوعلس

:هثلءالتوراةمق2يات!ى

06و911رشكلرا9418بئتكل

ألياهو.بئالةعقثميئأاطافرونأيذكا



.-ة"ت

:النتان،علية

:ثلإىجمراكلكانمحليةتمرلا2

.(ألقثت)أ!بأميةاطدظبم-ا

ول*أ!5ا3ور!؟ابعاثمات3

.ألدمبمصعنيفها-!3

ألقدجمةالازءئ!قبردلل!المكلانفيس!آالب!تاكملمملإكؤكاف؟.+

بخ!،منبرنة-م!الى!والنشيم!تمفانماإ؟نأها

.النمارفصهرو!نمارامحلز.الن!ثانحككون(نصبه-ء14!ا

!الميانأ؟ممررأ!طاصذهـأخ!اطضريئطديقلألا-.

،الا.ب!ممنرلا.!طون

طمدكاق.أظبىقإا،ملأ!ض6-

ا؟سبين-أر،الشدعيهي!قوجلإعلرع!بتىالملإيوضع7-

!صديق.الئالبفىوهوف!نمحلياالئا.جملصشولؤقيالب

.بركاالضظقأتض-"

لئالن.جموجةدسئا"+لىلهنا3إتهمدل!:صوال!،

.شسأيأكسحمزلالسةر!ق3!كبشىكلرأثم

:يبدأرالذى138المزموري!ر!ثم

.،،8،علفقإع!لكو.الربثشمنلكلطوبى"

ف!88!!مل!له!!!*ه!مح!!نآ.)1(

صأ1.كا!!ه!!ا!ام



ب!،"أ.::ءخ3.ص.الئبى!إط!ا

كريشك2الىاجهء!يكون!انعليةعدأنهاطدثسيق

.افيبهذاهوةنيالياهوالنىكرمىعليهيطلق!كرءىم!ا.!يأ

ة.أأصبراليلفىالميلادتجلا)خاصعالقرنفىالنيهذاظو

ولن)س!لاع!طإيحعبرابأبئولللا!حببمادن!يقدمأت

أذانأ!ذأ3!ثصيح!هولكق"وأ؟وئاتها؟"صنام.وثتجنبوأ"عياثة-افهايضو

الملذارثرالذ!ي!عرىإ.أأبئآطبهؤ2إآنئذ)صراليلملدوكانصناعية

يدونيينط!لا!الحبعللا؟بتأيزابك،!يذ!ئروجة؟ضاباتخذوشهـملي

.،لا.2؟0ت.2؟-.-ص..،3ا،6.إإأوليءلبرك-فرا!ر+

فألةأعوامدام.خشةضافئتيبةقطأئيلباءصحلأرتهذاوفى

كمانالآ.1،شام،ضطون،قأداس..انغبيا؟%-أش!(الليا)ال!اهوالن!لهم

فقالىالمطرلينرل؟بميستمطروأمنهمأطلبواقهمندمنأباؤآعصسلين

بمأمكالمأشطبل!!ديال!ى"ومقفنعمصهأواضرأنبا.نافمعآلم!

المطرشلااللهنبل!انجننجمافبمألفواإبلباهوالىي،مظل-أفبمضكوفى

الطهءقشلت3"نإر"فأكأكابناضهمفألقواالمطريثزلافانيقبلهالموان

دماؤ.قيوأنذ!حتبما.!يقبلأن!وبهمنطلبقدهوأما.سمي!مظب

الملدتدفىوأ-قطالمطروشل4رلىبخستبابصحبهيصقىءماربنزلو

البعلأفبيا.ءقإبلياهوانتقمأن.بعدوخاصة)بل)يئالوئدية،.زوحته3خات

طغيا!ا.مق9الفوارالىإبلياهرا،ضطرالنيوزوجتهالماكظاردالوئدين

.البه"ا"افهدفعه-ىآضب!إلى

81حاطالاولاالمدكسضفىمن!؟التفةنمأبخارهأ.(.)1،:،-



واكلأمزىصةأ،رضالى"اسينزلايلياهول!بألأاليهو،ويعتقد

المعثق!هذاوشأ!01يراأنبرني!ودىطةلااكلاقانا!ضلسبضر

ايلياصاليعرص!عليهيظلقالتانحةلفىظلقىككرصىةعرة!فت

-والفصحعيد!لأو(النتان!اأألمحلهذاالىالىبشلاذا-ت

.طيه)1(جأسشاصأكرجه

!ت!ت

!5145الئاقالمركدسةرالمفدسالكثابقاموساظر()1

-ممال!ه!ثمي
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صو-الاكىب!ا

،!3-ءااولنأصباب

"!أ،نهبماسلظاسيالىص!ه

!3ث!فىو!!ئامهاكا!يرةعلاهةاص!باالطضى،يرت8

و!ئ!!كتىاثسل!بين!طصوةفىإماكانذلدمثالرالاعرالهزوب

اعثتين،الربنصارى-لجقلم%:وسلمعلبهأدتهعلعدالنبىعدفى

فور6كافتضد.،الىومانأهمعاليهو،صبفىأضاماصثرذاى

يحعمي!مما!صءيرةعلاهةا!اذأن!ب!الال!قيفدص!!*6

.ظهيلأرر

:القربأنمقنوعالمحنان-2

رووالإنمانيقدمهالذىالقربانمنفوعالهنانأدطالعلاءبعضاعتبز

ق6وقمنيربراأهلبينعمالديدااوهذا!فىالأضابفىوبخأبة

مز!دضيماالثربافيمنفوط9كانكل!ةرهمشثكلا!اليهو،فى

03ر؟الإنسان

!حبة:فاش.مقالح!ن-3

براله!حد!هعة-وفيلىنابةا!نالقلطالمسربونمارس

ألمحبةنا!يةالىتنظرأنددنتمكسالهناناطرةالبلا،فىالفباللكض

لأغبر.صبأبهرالحف!يقةوفىالبب4لاشرفولكق

،لمنص!اثىسلعاففعالر*!الة،!بعىدمطصيقيم!"ظرا(1)



.ء-..لا-!

الجلسية.إفىذلاطا"حيلأالمحتان-8

يدلاالجعمق!ضهاضاعةأيألأنتفابى-34فكرضيفالهتان-5

اء!،ء-"-ة-كلهالممافا!ةصق

ل!ثن!لاالشعبط؟خئتاقرب!أء.طوإكلتمميزةعلاهةال!ةانماستص-146

ببفبىالطرافكائتاببيماأبلعندكغة!كذ!!!ألي؟سيالقد؟،عل!!ءفئ/

!!تحتذلابك!عبمق!فيخرى

"قببلأ:فىالذحول-7

الىيلئمىإفييىال!وكةتبانبامملبهضوعاداب!ثر)عبمضي.!كأ

وش!اجم!!كةهذ.فىءفواثصبحفإنهاختتانهتمفانمحبتناماتببلةأوضب

نأفعلبهأيهودبةالدإنةأعتناقص!ض!أرادما)ذاهـثلااد!وردعند!!

!.محونايكنلمأذاكأ!

ءيئعليطلةونالمسالينفإنالطيارةأنراعمننرع-الختان-8""؟!

،أ:02ة.أبهار.ءنينؤخ)جتالة/+-اإل!."قأهذوءورالب!.إو،طهارةا04فاقلض3

ألوةقال!ىمننوعالختانهل/-9

بذ!!الدينيسمحف!الأعصكذلدكانماو)ذا

بذ!ثسمحلاالثلاثالمماوثةبانات!اداناعث!..!/.

ا-!ماعيةم،سبابالخنان-!ء

ائاوبين.ألشهفىلىالمنلثرةوالقاليدمالعادأتاءتجار)تءدةفغاك

ا!تانكارسةيالنهاءهق.و)فبهذه!"،إداثبالذدمحقع!



اث؟لأة.--

.ظء..،:.إ.كل:!"لم-"ق+.2،.!/!"شاررأصمالشضاشئاق-11

6،ضاضإئ!نرأخ!ة!بمغدحى"إلثيبعبرت-أن!بم!!إلعلإيبما-!يلبرين:ءبريكا-.

أيئيرفيالذىأهضبىيئه!كلئنإبط!ض.التقأليذفةدبهمافت!لذا!2ءئونجمص

-،لأ،9أ؟ختابعدجمديداأصماياحذوكانفتاةلخ!،"صقدم

الديدية:ارصهةلممئ"ختان-اءب!!

وأوردصبن!ديليه!تانأطىالذىهواثثباليهودءى.أث!بلعل-!

لتكؤيئ-فرفىورد؟ببنهواللهبينعهدأأف!شانيعتبإذ،يليا-ببالا

فأيالمم!نهمفاقامهمبنوموأما،(09)يوثعمةرأفىوورد-ل!!

انتهىعاوكالق.بدالطريقفىيختنولملم)ذقلفاكانوالاضميشرعخق

بر.وا،حتىالمحلفىأمابهنهملىأفامواأنمالاختنالظمن"شعبجمغ

ءذا31فدعىءمركأآطردحرجتقدلهيرمليثفولمالىب%لو

البرمهذاالجابال.إلىادكان

لحب"فضدبحبدزءنمنذأهـأكببأ!!يئأنالحل10إ*ضويرى

كونوبذلكوحركاتهسثتهظمسفىالإنانحياةفى3بيرأثورأ

الختانأ-بابأحد!دبن

عيدفىيمون.لدوكذ!!جماءيئيلأونقد؟فرديز!أالختاقءإونوقد

ا)ديلبةا،عيادمن

بشىأنفيفقط"مشررأع!!أليهود-لجقلمدلجيةكفكرةوا!تان

اللهبينعهدأالنتانكوناءا.الاعتقادهذ)تعتقدكان!الساميةأصعوب

اللهبينوبينهفقد؟نألسلامعليه؟وحسهدأنجيه-بقآليهودشدالشبوبين

،03الهيدلهذا4شعلإهروخبىفوجعل212ذ).وفذعهك



-!-
دنحهوصلأمم!د!ان-13

مطهآ!اب!كأ!فيأبمسيمة!ل-قبنل"أمك!ثا!

عيثه5ا!!كل!ل!ا،م!أثبهوه؟الهو؟ب!ب-أعمابربا

.ضلا،دجمبهلرمباعدهـ4وبغعامةاذانيةأرو

ص!حاليىأيامسبتفب!9!لمرتعقالموصبئقماجاهأنمحلى

أ؟3افىلافيثمانيماقىلقىر"افىتإجمالم!ننكلدةلن!ك

أعم!ارط،-لمد-لىا!د،-!بئا!ادبمصوءة)اإ.مكل



أب!إجصثب!اأ

بالتضحيةوروةتهالختان

نحاطر؟قايةبآشاباناذمم!كلإلتضحبةعلانةالخنانأنلائل!

بأنايخقدتنفيذ.الىعدالذىالسلبذاتيامهكل!يجةالإناقلهاكعرفى

بيحا.الشبهوجهكانهناومنعمهاجزا.معظماوصمهمنص!أ

تطوزثأ)تفحيةأنأىصفرىفصيةا!انأنالعنأ.،بهضويرى

الةرإنصوكانتألا-اسس!تحيةة!تأضانشكلاخذت-ى

ببمضالثعبذ!ىالجللا،مصحزب)ذاف!نأسحيقةاله!ورفى

وقداط!لالىبخ-ودطالاإ+؟نإذذلكأافبإقبونفعلو!دترإنأأطفاله

علنطنىالمزاءيرواتوأساطهولادظتو؟نتعيد!ومفىزث!مكأن!م

!.الالهة!ىرفىيح!ترقونولماطفالهمصرأخ

ق؟فقدو-شيةهن!منألىبهضحياتيمنهونطدةكايواأحممعل

حمياةتفتدىأوالمذبم-دراندءاؤلمتطختفأنفثمإونتفرال!+4

يقدمونهالمالن5مبلغأبقبلونعايا!ممنالقسارسة،ننرلأوإفلفتهالطفل

حقمابطريه،الالهةاصترضا.أضرورى.نأنأت13أ)فلفةمقبدلا41الا

يكن.ولمأحلاممممقر-ل!أأنفثم؟نورةصجعلر.لدعباد.لأنيرض!

.الدسا+)1(لربليأبهأوأبثرصاةي!

ظام"قينللمفىدكإلخحية.الختانأشبدلبتضحكيف"دأ"ومق

ق!خائيل.نج!ب!دك!ور913عىالهديمالادفىوأثرلىمصر(1)

(للخظن-أا؟
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والمجوصالوثلب!أثمانفىنجا.ضدوضعىديئأوعاوىيئالاضحية

والهبوافات!ممواكبرعبدةوإلطوطميةوأسابنةوالمانويةواورادس!بين

عومملىأدلولاوالمسالينوالنصارىألي!ودثرالعفىجا.والنباتات!

.)1،القديمةالمقدسةا،سفارجمغفىعنهل!ممقانتت!ار.وقدم

تحل!قتعتقدصماويةكمبطبهاتزللما)ق!وببشىوفاك

شمالثعوبهذ.وكافتالهوالتا-لالهو!ن!سبالهللطرف!نالاقى

والثناصلالضبالافرإنهو)اتتانوكانقىابينوالتناصلالضبلإلا

بهاأثتمقطعاقالغلفة"وابئههذاالإنسانجمءنجزه؟طعف!ن

لكل.منبدلابرهأقديموتضحبةهذاهالموي!بر!ان

ل،ا،ساصهذاوعلالإنسافىألةممرفىطورأكطورهذااتبرو

تد؟زلحادةفطورأثمدقالإنمالجغمقص.!مالختان)نالعلا.جمعض

ءصبمهبم!طتقأخذثمثرىقر"نبتقديمبقومبمو-بهاالإنانكان

.صالتطورذاكمظهرهوالختالةف!نالجممق

والقربانالختان!ينالعلانة

بينمنالقر)فو،ب!مهمأعتبر.فبهصماالغتانموضوعقالعالا.اختات

.النظرةهذ.ا؟ضالبعنىاليهينظر.لم

ر،ت4اينالختانوجمأ)ن،لوابانالقرمقمأ!اعهبرو.فالذيئ-ا

أوا!ر+الاضحيةلاأن11تثابهأأليهوديةالدإنةفى(؟تحرقثىالاض!حبة،)

ال!هناإضرافتحتالمذبمفىمنهاصء)حراقيمفى"ةالبهوادإلةفى

الم!ة.اأدا.فىال!!محقالصهبنوبوالخانا!رفةالحالن!فقاللاوكل

.واةىارا!دم!مماالايهنوروالا-قماعالإسلامفى!ك!وث1()
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قالدم8)ساحثمنوادذيتالفتانبين2خيتثأبهاهناكأنكا

الهانيقولالذىلأيهودىالفكرختوافقالثرط!هذاوفىالهانين

المحبد.حاظبهبلطخولذىالمساللدمير-،ح

النىبلإلهفىباناالختانقعتبرالشعوب!ى؟نالقولو!صبق

.(1،أتأسلكل

نصرعى،ندإقذلكمظهرالختانبأنالبهوديةالثربعةتوصىكذ!

4لالاالذكووءنالهاضرونبمونأنىنمب!ذ.المملبةادناعةالدبدبة

.انالمبمحبيهو؟طكعثرةعق!دلم

:المعارضوناما

وذلدألقرأة!منفوعولاقىباناليىالختانانالىينطرونفهم

الانية:للأسباب

بتولاها.انطبيبلاىيمكنبلكا!قكالابقومالخان؟ءاأن-ا

.،المستشفيأوالمنزلافىبلالمعبدفىتملا!تانعيةأن-2

هو؟المعبدساالطعليرشلا!نانعليةمقالمسالاالدمأن3-

.التوراةنصوعىفىأطل

لذسحةتجةوأماالمذبمفىمنهابره!كىقالديدبةا،ضحية-)ن4

.؟ال!نةهلىتو،عبلئحرقلا

هلهعلىوأطلنوا"؟وأخنا-لهفبأنالثربب!فىشتأء()1.

ك!لض.أس!اه1ألالهة





ينالقيل!الم

البنتختمان

البلت.ختكفن!ةالبهرالثربتعوف

ضوصخلالمقأبلت!،نمقاليهودالثربعةموتفيض!ح

ضوعيكلانبلمطلتاأبلتختانالىما"ثبيردبهالم+ىثرراة

ء!مالذ-لورال!ثيمكلهاانماأ؟طنالخئانالىالصعبتدضثىثوراة

.الاناثحون

.،اتأص.،لمحمفانيةابنبرهوابة)سشبىاهيموخق"

.(21/4قكلين"

.(للاويينضر)كرلتهلحمجمقالامقاليومرفى5أيضاوجاه

ممامنهظي!ى!ر!ض!اومغشيلعندكشلىوا؟ا"أيخاوط.

.(21184الضوجسفر)!لرد

مئلنمو،جمنىلمالبتحتانفإن"بهوديربثسربيختصة؟أما

والطيمأ؟حممالبرمناطقوبضوالفرصببةالصلإ،نجنوأهـفي

الهند.فىوبومباى-!صى

أذ!..ينةتنأ!رإتكقاللساه)ن،صزابون80الىط،وبقوا

.والإجارإلالهولعفةثضلمالبلثخنان



3--في

ومهءلهيفضلوكانىوألالذكركان!تانأن،هارمان*يقول

.()؟التلفيضان

،ضاضىالب!ءنخانتومافندفىبومباىمئلالبلا،بعضوكانت

الاضال!ةمقواطدالجا!ميةالجاالرنجةأغليلخاصة

وقهلرأةالختانبعمليةتقومبلوضتانشلاالبلادبضىوكانت

رظفما.

بشىفهناكا،؟قخانتمنعالتىوحدهااليهودية"ضريعةرليست

م!أهمبةو!بالدبنوبؤبدالسعودبةمنلكذ!لىنمنعهالإسلامبةالبلاد

الإنسافيةحقول!امقأشحمقأالباتضمعلبةحبثأن!امقاقيختان

ألمجيمبةالزوجيةالحياةفىالبنربةأو

!ورةشالنقاب-طثمفانتهتابئالن!عقدراسيةأتتحلقةو!

نستمقبرىهالإسلاىالدبئأنمنهانبماضا؟وطبيااجماعياالبدتختالة

فاطعةصفةالكليمالقرآنفىيردلموأ.أوأص.الىالبدتخثانضرعية

لختانمزيدةرويتأ)قالاحادثثوأنالفقهاهعليهمجمعلمالسنةفى4أ!

بهازوينالأأفمكرر.أفهعلأكدقي3صحشهافىمثعكوكسا"االبلت

تبين)ذا)مامةالمصلحةقرضهلمامتروكأموثرعاأنختانا،فىعلروجها

اديئ1ا-؟ممعذإىيتعارضولامخريهه!عوالىالصحبةالاعتباراتأن

عنهثىهفيهايردلمفانهاالمسيحيةالثريعةقبلتيمتانيختصةطأما/

الاكماعبةالبوثيمو-لزالاولىالباحة،أسعدمارىالآضاذ.وقول

أبن!أوتقول،كادباناليهوهـيةةىولاالميحيةفىردلمالبلتخئانإن

وفىمونبة.انربقبةعادةأنهافيهايثبتالايهنوو.ظيوفصأبكاثإن

-!اب"صقعبدالرحيم-الفديملريق!عواقيا!رىالفلاحأظر)1(
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الهتلختانال!يئةإلنتاثج

منها4نذكرسيئةل!ائجالماتلهنه

الاحتفالمظاصو-طغدراأللتتببا)فالفسيةا،ضرار-ا

الحقيقةفىت!بيلمظاهرص+ى

أصاضأتاذر!ارسدىألايهثورذ3ر:الم!يةارا؟ضر-2

ب!لبالقابلةقبامطلهفىالبتجماةبزدىتدالذىفا)نزوا!وبردالدسا.

فىوبخاصةالجراحةالهاصةالطببأصولمحرفتهالحدملبدت!نان

الإنانع!ممنالحساسةا.الا!

الىالح!لاتمنيهع!رة-الاتفىالبولجمرى)عابة-!لذد3

العملب!ذ،بابرا+تةومأماللاتبضوهناكعسصطميببهالايقوم

حدففىالأةىوالذكرإين"ص!لاب!ير،ءيمونلاحث3،داووئتفى

الوليدإلطةلالبالغالاضرارعليهويترقباطنطفيحدثارلادة

كاشهفإنالختونةتجد.مالاا!دةمننجدوالبطرا.1اطظ،؟(يقول

ونقص!ذهبالآتعظت)ذاسرتهاف!!فى!شر!م!توعية؟نمشأصلة

الازواض!-حب

-ارةفنضبتوامماعبلىهواقتتل!برلمااسحق)ن،الطبرىويقرل

،شياانها3وأضجنهاالنبرةو.ول!ااصماعبلأمهاعرعلا-+قأم

ظيهثمذ!نيشبنهاأن!اأوأةنهاأظعاتنتابفماءكالتقطعنولحنت

ألمساهأ3(ضتولذلكمنهاذ!فقطعتأضفهابللا

هرب1طا.1احدهوالجاءظ!1)

74صناصف-ةقادبق!امللا-تاذ-ثيليةاصا8ضلاالهتان()1



أماقفيتختان-الئرراةقط.بماصلا-البهوديةالثرثهةضمو

،ا،ول:لسببينوذ!الفرأعنةعهدفذبهسمولاالبأتكان،نت!انعصر

إ.دو!هاكانهووالثافىالزواجقيلالباتءفةعلالمحاظةعو

ي!ودبة:9والحاداتالاحمنفالاتقكتابأبفأوجاء

نفاصامدةظ+)بعدأمهامعالبلتتتقلوا"ابلتختانناكلاس

ندعىثما؟باتنجىقراءةالمرتلويةومالمعبدالىضهرمنيةربيما

أهلهانحار.الذىم4،لآ

!عىئما؟ياتبضويعراررلىاالىيضرالمرنل،نالمايافىأما

.لها،"،أهلهايختار.الذى3بلا

!ه!!هنهه!ك!!د!لاف!ف!)هأ!نلا،3!05!م!!)1(



يعايئأضبال!

الختاقهار-تالمتىا1الدول

الديديةالدعكارةهذهنثأتوتدكافهقل!ذرن9لهاءةضىكا!تإبل

،بلذالدييةالاماطومقاثشولديناءص!نارعبادةعلالمقدسالبنا.أو

ا؟لهة،طهرات"أو،الممبدبنا!"-باعم-رفإطبقةليامالىنجئيروالق

أ!ميا!فى"!صا،ةفىالعناصرالممقعنصرالديديهالدعارةروت

لهنهالذكرعنصرمقبؤهمنحبةتكلفعاميةعا:وهوالقان)ن؟"لقه

للالهةءظرأبعفاكاصة!لرأ،!مامتماأتبذأ!ه!دف!لالالهة

أنأىللالهةفةبر"ننرأ!كلبص.من!س-لنلهانالىعلىفي

الفرين.م!انوحهوبلانظافةاطربقصصلنرضلبس،الخنان

هوفىكركمامعرو3ضور،بلأنبرىفعالا.بعضأنإلىطفيهذا

لاميبنصندلهممروفكنلمالعاثروهذ.دتلنجمارسالمأنههاالاساميتين

+رات.نهرعندالصاكنين

.!نه!ختنونبينكاشاالدورأنا؟ئارفيد:سرو

!المزأليبنوالممونب!الامرمحنانابىن!موسذكر:الاثومب!ن!

.نوتحةانوالإصماعيلبينكاو
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عنالحدسابمددالقديمةمصر:ممرفىك!ابكمانلجه:سر

8و)زاالماهاسنه،لالىيعمدوندأئمأكافراالكغةأنوبهف!،النقآ

ا!اثرمقوا!أكانالختانأنأنطافةأمحالذلدءرتويرالمعر

.إلجسد)1،بنظافةاثعلقةا؟ساصية

الجمطهارةمنصلاأضضليدأهناكأن3ذ!يرودوتبأيهركا

الكغوقارسدقالختانبممليةيقومونشدكافوا!انوهوألا

ا،ولىالمرتبةتحتلعندلمالنظافة؟فت)ذاالنظاتبفدالةديماصىا

.اطالية،2(لةيمفوقص

ازأشثانعلبةلهمتأبرفالكغوتلامحالالمتةرءونولميمق

لبة2صكانتكاالسنصنارأ،نينماولمالكهنوتأمحالعليبهمندريدأ

الخنانأصبحوشالرعبةالكهنونبةأعالهممهامفولبمعندنجرىالخنان

دءأىالىأ!ا.!كهنةجموةءلانة5اثىإنااوو!افىئراطورألاعههفى

الئروطءقالعاثةهنةوهلكانتالسابقةالعصورقمتبعةالعاءةهذ.كانت

به.التك!ا!يستطيعمالا!ذاالكهنوتبتولىالحورتلكفىالاصاسية

اب!بأوأصأالنظانةت:؟مصرفىالخانعقأيضأهرودوتوبقول

4إظار!زأالخنانيم!ر-ون؟؟واأكمالىوفييرالكهوتباللسب4

.البارد،5(إلما+صننتوءيأو!تحمونأجسا.ثمث!حورومجلقون

الأطفالهبخ!ونبودةالمصر:كانيآقىماالإذافى"فكرفىكتابو؟.

.الكرهىزببفىعةص!و؟بركيرجليفتأمصر(ك!ان1)

73النملفىثعاالجز.هبو،وته)2(

24الفملاءرسزيأ-شبة-،،لقدمصر)3(كهان

73ل!-ل-هيرودوت4()
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ء!ء!ابمرشكلأنيه!ونأ!وعيببرنص!نفى4النظاويراعون

1،1،والشاهوفرأعةالتوصلهووءلاجهضرالتعهثأوالىب

سمى!وحالهنوتقاليذمم3طدافىادهـيينعقكئيرأالبهودأخذ

المصر!ين،قاليمو،اكالمبهماكنالنتالطو؟نالررأة

عندطرعششيمقسالهدمشالق!"،المصربةالبلاتوؤ!دث

وأ،ربعيزربعةالرافىالسنةدونو.ة،وور!أبترمقالنوعهذأبنةصهأحدث

هنصلإجرا.بآنونفيهارجالالذىكأنالبومذكرالثافىرمسيىحكممن

محبودلمآفونيدىمقيتخلصواحتىالهراحة

صوالممرجمطءلوظبيقهمصرفىالخانبمناصبةثرراةفىوجا.

مر3المفبمينالمحرجمن

ماوأاءربرعاليجمغلذكورمصرمقالفارجينالضعببهغ)نه

خرعولأالذيئ"د"ببهيح،لة.!رمقجروبر!همأاطرتقعلالبريةفى

(415يشوعصؤ)يننحتوص!نوا

مصرفى!تانءقت5مابددورثتلأىألاشاراتبعضوهناك

أهها:ومن

والأناثالرءالمصركانفىدالختانأن-ا

دوذأممخةكبقةحا-ةررقات5لىمإقاكانألختانأن-2

الدمبقاتجمغيثملأن

فهفىكيرصباكانالقديمةمصرفى!تانمقالنرضأن-3

داوى-5سليمأحمدللاصتاذ-طقولتهفىالإاصاقءرلة(1)
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مصرالىقل!انالذىصمومىين،ابيوص"ملاءة1يرلى-،

سبمان-يدناعق!ظنطوابيناصراأنأبمضيرىإبما-"

العربمق41خاق1نعلوإيئا،صرأنع،"ح!ه!4الهلاوليرى-6

لها.ؤل!رةأئنا.صرعنأشتاق!رفيمابر)5سيلنابأنهذاعلويرد

يةوللدكذ.وفيرعاليانو-و9)!(ثل5عالا.قرر.ءاءهـذا

علبهإصماعبلقفىصمعرءق"ضنانعرفواالهرب)ن،صوستء

صر.مقاللاةطهشل!وأنهاا!ريةماجمرولدالسلام

ا؟ش!قية!ارةفىي!ربا.تس!ن9ةلبابهضفىف!9ضتانعر:نيب!ريا

أولا*1أنوصي!ضظهوةنلاظأنناغيريونآطفالهمحيث-قآ

يخننفون،ا،لاهناكآلم!

مادائاتث!ابهانر!سيةفىأقباللسفىهناك،فرينرحبهسوقول

يسمىماتكقاقباللوهذ...يةألنر-ضجرأئبهافىالاميينعاداتعج

وخليب(ا!"!وجهـالنقرتبل5فبش2.!هاقى؟أ!الد!*فربن2أ!مرن

بيننجملولاجنوباف!ورياو!صرة،!طيمنحاوووجبل،كا،طن

وءمقضيقبكرسوىمهـالساميينألهربجزيرةثصبهوبينالاماكقت.

وليفاكانممبيهماالموطنينتين!ألارتباطإنفي

!يدخفلتيعادةأطفلنج!تانتقومقبةالافىالقباروتوكانت

شندقببلةكلطداتب!-بكتلفاختانهعندالطفلمروكانالمبلاد

يمونأضىوشدحمر.منا)هاشرةفىأطفلختانيكرنالقباللبض

("الحمطمقوأسادسةالثاثةعاس

!!!أ3ه!أه!يه!)1(

ابراهيمنبيةد/4فىجهفربرزحميسالقديمالمهدفى)3("فدكاور

73عىظاظاح!ق/دصعياعحة

قىبة،،16عى-(مرريهايفآ)3(اللاصامية
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:.ناص*ر

افا!مجتونصامبانو!ا!مبكوالاصراليلبوقا؟راميون؟ن

الدبلبةالنعبرةهنه"أرسلنىالاممببنأءقىاج!علامةالاختانوكان

ألبهو،يةنربعةتتبرها!

فهسف5؟الاصة-الةالقباللبضىبينالحنانعادةالكثرتكن!

وإنائه.ذكورهالبثرىألمجيصش!يطبقو؟نب!أس

.العتانعليةباجراهتقوميهودبلأمؤ-صات

أكل!ا"شمتعددةأءرأض1،ااعاشفى4يهودمؤساتعلةشبرد

العملةهذهيناوللمقا)شاخيصداعطاهالختانعليةإعراءتقومجمعيات

الختانهلية)جرا.عندأل!ثرعيةالطفوسشاعىحق

:لاالظطلهبون

ا،-بالهعنواحدأذلدوكانالضانتد؟،1الفلسطيليون؟ارسلم

إل!لح!طييينأليهوداختلاط"قامنعت

!وكمعدمألىبرجعالهيسطيدييناضتتاناعدمأنالعالاهنجىويرى

ءا؟ةت!نفم)جمهصك!رءنأوجهكرجمزبرةمنجاؤااخ!ماذصاميين

إلمهزالملكمرةلا-ت5:مايأقالتورأةفىوردفقدلديهممعروفةالحتان

،1)،الداأعدأءمقللان!قامالظطيينمقغلفةيماثةبل!

الهند:

ء!لمابلنرلىالع!بولاعندالهندفى!وفا-لذلكالخلن!وللم!

11802أوليلسةهـصي(1)



46ء--

الهندبلا،مقكنيرقالبدأديةالفباللانيرىالمحدنينالمؤريخنءضآين

)6،أختانيم!ارسونأمرث،فىالهنود*جم!الل

إلتكريى:الختانعلاتة"

يهيق!ريص-فلاتإظمةالىوافريقيةالهندفىالقبانل!ىتممد

الخثانالقباللنةرراطةلاتهذ.وفى.ارجبىلهثرجةبلغأنهعلسليلا

والقبائلا)شعوبمنمعندالنكريىحفلاتلشحاشعنصرالم)ذ.يتبر

الحر.الهنردعندؤكذلد!ببطة

دطالعهمممارسهمسببلفىهامةخطرةالحتانتتبرالالقباوهذ.إص

المجنمع،،،فىالجلسبة

ماطأ.!(عم!!ممط!3

يزرفو--سايف:أ-وادبئفىالحردرات-الذمبىالنصئ)2(

"16عىأولجز.ابوزيداحمدصلاوربزجمة



نح!يغااباتا

إالصغويةالشراخفىالحنتاق

ا)!هوديةالديانةفى

بنصوصالبهوديةاثرفيقىمفرونىالخنانأنعقالهديىسبق

مواضمما.فىاأثرناإىهعوراة

ق-إمريينامحقةتلوهافذألنتانصليةيمارصرنأليهودظلوتد

ولمأطفالهممنالذكور!تان)إمموعباضريعغمفىبا.ا3!لاالبوم

ى""!علكحباكمءنهامةةشأتفىءقالد!نبةالثمعيرةهذ.عقبتوفوا

ءكا:فذكرالاضطها،مقكثيرأفيهايحافونكانوا

؟!لى:&ي-ا

التبأإمابابلبلادفىمتم)3أثناءال:ان،طرسةاليموهـفىاستمر

تميوهملأقالمظاصأحدالختانان!قادملاوذ!(م.ق5861البابل

باتءالحةوضهكاا؟ممار-"ها"ادامجاولون!ىكانواالشعوبمقيخرهمءت

بهذ.ةعهم!"بجمةوصعوبأتلاحداث3ه!رةذوبع!ببفرضواولد

لهمصثاءاكة؟ألسلطاتمقالتهذببقعرضوافقدلديهمالديبةالعادة

البابوبة.و"آ!ونانم11
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أليرنافى:لهما"م

ايودافيةاللطاتلان!ذ!نجفصهتسه4بختايةوماديمو،ىكان

أ؟شهم!وا.الخانءلية.!!رأ.يوملخامحقوبةالاعدامجعلصذاكاذ

ظمتولذأاليردعل؟وفاقاطآ،اطيرس!س5صآفقدأم!كيرماالأم

-قهأليوفانيةا!لطةالبهود!ومجثم.قهـ16صنةالم!ديةالنورة

.طغم،)(أوزأرهاادب،ضهت

فى:برمالى-ا.لجيما0ب!"-2

أعطالبهودالىأعدرا-الىومانيألامبرإطورهاثر،نتولىهندما

إلى3ذ!ا،عيهذاأدىوقدلاطفالهمالختانمحليةإجراهمق؟نعهم

باركوخبا،5عوالمهدىأليهوالئالديدعلىوالرومانالاودئيحمربفثوب

تط؟أرسةال!صكذاسفرواولكنهمالبيودباغواماطربهن!وافتهت

الةجلرف،فب!لون"فةالطأنحقثةالبهو4وسالماءقوءيرهاالخنان

لسبباجمو،عقوداغالصحيةالفوالدءقلهاالعادةهنهانظل.الهؤدى

.(13!ةالعا.بهذاكهمف

ءنهأصذالمد!لعدما،ةضل"نأنهلىومانالاالاطرةوجدثم

!خنانممارسةفىأمتيازهم!يهود،أنطونيوص5الاءبراطورفأءادالعاثة

الختانممارسةفمرواالا!قييةبالدإنةتأشقدايهودبعض)!!!لمبقةوفى

الغاليةأ)ممثرةأماالبودى"شهبمقالفلطيهطبينالايمنلمذ!أنإلا

.لختانبامتس!فقدكانتءن!م

06صىالفببإر(هيما/د-إ)ءتالاصلامقبل1،اهاىكاهـالدثفالة(1)

*8صلبممحبد&ليفد/صطفىندامالروواا"البطاصرىفىءمرةىراليهوءأ2)
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9،!/خر

لاالبهؤديةأءضانمحليةمناله!ب!!ولصكأ

ذمنامه.رثلأطكلررأىالأءبر"ثاريخهفى،لا-ورى.بظفبلهبةول

يحم!ويهزمهب"-يفورىون!شمباأن1،هؤلىفىفي،أتذماعند

إكا!لصر!ي!ودى"ثبإلاو5ماأث"بهذاأن.رآلاعشفدر!لىالعالم

ولاباتمختافثتطنونالذينيئوأسامريرد)1صخبتهميدأمرأا!الفى

(11ألبلاأنحا.-يحفىيينوالسامرأليهودنجنضيررامربهةاطودبةالاه

شيئا.مرفونأ؟يمود!كقلم5و)):لودانتوراةفىالطبفى.-يابوجاء

نأ؟و"و-فتمقوب-ةووفقدءندمعرمابمنلمول!قالتحنيطعن

وثقه"!رمق"ملام4علإابراءليمعرفهو!عندلممعروظيمنلمالختان

اءتان)2(علبةإلىثيرأىسقارةفىوا؟،رفةوشتلكذ!

دفي،"!ةيروىالن!يموينس!رمقوا:لا؟ينالراخالاص!احأنكا

طلبولما(إ)س.إ)ثلإبم،اص!ضورأبنشببمابممعو-ما+ئغاتمةوببنة"ا

ش!3لابئدفيقئويمءلبوهوو5تواةقأنيهةور!.قوأفيثمب!يم

بوافق-فالذ!ور"ةرتةل51و-،بعش!يمابنقيتنأن"بةوبطاشش

المماهرةعلى

وجوب!ذإءألاوشدبهوو-واط-إنأهميةإ"ذه.قاةمةونزرج

نحتتناكلاناداالا!ر-لزواجفلااوواحأرادالذ؟هـاذاختان

ابىحبة:ق-2

أيابمئمافيةوءر.اتتن!ملامعليهي!ى5سبدناأق"لد!ناالمعروف

063أ!زالىصعد!ثيخلىفلا-لام-!واهـ،يميةابيناعبوألف-اتا(11

ءمفف!!!س!!دال!)!ا2،)

(الختاق-14
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المسيحيةشجاتمنشوعىنيهاماور،علىئةدسيرالبهوبةالثربقيتو

الخنانعقيردىاعنقادمنفيهاماكانفهدمواطاكاوانوالبنصوصها

مذاءنهمووضعالاضئانءناسيحييناأعقوقدالرصوللىبواذشى

يخقمقأصبحصتىموضوعذىيخرالمسيحيبنكدالختانوأعبحالاصر

ا؟ضأحدهمالانجضلمفاوبينيض!نلموص

أغلفيصيرفلاع!ونو.وأحد،ص:كور-وص8رصافى-اه

-فظبلسئاالنرلادلبستث!يئاالختانأيى.قيتنفلاالغرالهفىدءىأحد

اقهوصايا

فىالجعدقبلاالأممأتمأدآكرواالذلد"أءسوسرصالافىوجا.

كرفىكنتمانمالج!دفىباليدمصنوماختاناالمدهومقغرلةالمدءوين

الموعدعدمحقوغرأهأصا!ل4رعوتصأحنبين.س!يحبدونارقت

كنتمالذيئألغيسوعالمب!يحفىالانول!نالعالمفىإلهوبلالملارط.

اسيحابدميي!قىصرتمبعيدفيقبلا

يخولاضتياركلأما-بارىهوهلألونتانفىألمسيىونوأختلف

الذيئالبهودىالاصلفئون2ادجيولمو.ؤلا.اجبارى)فهالبعفى

الم!يحبة!وا.اعتنة

جمل!صرر.أساسءكا-بارىءيرأخنانأأنالا-ر!نقولايخا

سارهذاوملاجبارىصرالمسيحبةفىألختان)ن،فبهجا.اذأورئمليم

فىسائدةتكاالقالختانبعادةروامدهـ.إقا،قباطولكقاثسبحيون

الحادةهنهعلولم5+س.سيبولمالاقباطولانافوا!نةء!دمنذمصر

أهلأفوسللىلى،8رطأ1)

11

2

13-



مقالثامنأليومفىوهوختنتدالسلامعليهعايىالمسبحانا-لقاو؟

الميحىإلدينتبث!ير.قبلأهلهدبانة!ى؟نتاليهودبةأثريعةع!ب"حمر.

الختانلحروإ!!ايحيةيةا)يهود!يئالتراعبدأءكأ

وتمأو3برصمبفلاأليهود،ينعلىوقومهوهوورمعليهالمسبحولد

والمسيبينألي!ودبينالزاعبدأ.الهبحيةالدبانةبل!ئراللهمقمكلفه

هودينهأنهلىوالح!ج"براهينيسوقشهمافريقكلوأخهبالجدال

أمحقيئ

مةالثرفىالجدلحولهادارالىأ،وضوعاتمنوأحدأ"ختانوكان

مقالث(مناليومفىبهرشلودصءلأ!لتانتفرض.عرفناالب!شدبة؟

مزأولةأليهوديةالنريةءرم-؟ت"ىثومالإومهذاو)ةقوكأ-ىحيلاد.

!رقإطفاءمقالموتأومر!ى)فقاذالعملهراوركانحقنيهءلأى

محلية)جمرأ.صأد؟!ثومزالعمل؟ماكأسةالوحمبدالاستثناه!؟نملمر

ال!ب!ءيومالطفلمبلادءنألنامقالبومما!لان)ذاالختا!

ألامريرأىوناثكماللامعلإ"الم!خجا.-ىا،مركذل!وفي

ءرتقاطفا.أومرإضانقاذهودهتيوممزأوتةقبالاسث!اءأحق

خنانمحلبةابرا.أم

محلهوجبماإذاالختانمقواحقأجالرالروحاقاؤأنذ!ومهى

الحرين.أمابذ!شيئاماحبه!ار!ولنتأجلهبمكنظكانالبتيوم

-ارواحبلروحأزهاقبهماقيمالاهتأجيلفىفقديخون.والمربفى

نعشفىيدقسماروأولالختانافىىالمسيحالشدرأى3ان!هكذا

"بهود!ةالثريحة
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كه!!بلموص!مق!صءلم!إنناموسألقالعياه؟ضوبرى.

ال!بلام!لبهيبراههب!سيلإنا

اليهودملىردعندعاعي!ىالمسيحويئزل

وعى5آأعماالهذا-جميعافنعح!ونعلتوا-دأكللافموظل"ض

!إدةإ*نانايخ!رنالبماضهفقأ؟باهمنبلءوءىءن411لبسكتان

أترفطولطموصىناءوصتقصلثلااسإضافىالن!!ان؟قبلالإأساقكان

اح!وأبلالظاهربحمبنح!والاأبتفىكلهإنساناشصت،قعلى

.5(طدلا،ح!

يإق.أتم3خركللمعالسبماتيومتمارض!ذاالضتانأفييةىوهذا

أمرضانقاثالعملهذافىبموتتد)ذالخانمنتأديثها،لمالعمل

أننيعتقد؟اإ،:،كان--كذاكتح!لقدابعادكارئةأوحمريقاطفاهأو

عقولءا!ي!صيمارالاء:قاداء!ا!وفااكتونيخرءقألتهءندأفضلالختون

.المعنةدهذافأضعفتايىحيةجاهتأنالىاليهود

وغيرالخنننينعلحلتأقدسالروحان،ألرصهلأعالاسةرفى-أه

يةتلسأهالشانبأنءلمي!مفرداطرصولءلفوأاك!تنينوألط!تتنين

المةياس"3""وأكةأ؟نوليسوالماهوحبالر"!تعميد"والختانبلالناص

أااهوردظلاليهودبهضوبينالر-ولبولىبيندارتمناتشةوفى

بولسءلبهمفرد.نخلصراأنبمكحلاةوصىعادةجمسباتخنتولمهـأن

بوعنافبلا(1)

21-42

،./04411،111الىسلأعال)2(
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الروحلهممعطيالهمشهدرإلقلوبالعارتاقه"؟دلينأمحنيسةكلرعال

،أ؟(للوبهماا،؟انطو)ذابمى.ولينهمبيئضا؟ررأبغأولملنا!دص؟

بالإ؟انالناسمن31صيزوإنمادهييزبوش،لمالخنانأنذلكوء+ى

الةلوب!وطهارةا

*:كذ!الكنيترجالاوثةول

مقلبهابأقوالأزجوآعند؟لمامنخارعين"أناسأأنحمناقداز50

نأميلم/لمنحقالدينادناءوسوتحفظواتختتنراأدط!ينوظأقم

ارضدكانهذاولكنالبونافىا،جلختنالىصوليوليإننعم

الم!بحى!دبنو)لبسببهو!

ماداملاتفعالضلمتان!اتاقسدأنمايفبدالإفبلفىوجا.كذ!ء

وبالثربحةبالناموصالعملجبه

النامرصمثعديا)نكنتولكقباناموسعلتانينةء"ختانهـفإن

تحسبأفاأح!مالناهوس!رفظالاغرلكاناناذاغرلةت(ندصاوفقد

+دنجل!الناءوس!مملوصالطببعةمنالنىالنرلةت!ونوخناناشلنه

الظاهرفىالبهوفىىلانالناموسكعدىوالختانا!كابفىالذىأشه

فىالبهودىلخناناا!مفىالظاهرفىالذىألضانولا!يهو!هولإس

قد!الذىالخثاناهوبامحعابلاإلىوحالفلبوختاناليهودىهوالحفاه

،2،اللهمقبلالناصمنليس

-/8ارط)1(اطل

روميهاهلالىبول!رسالة،011،2،3116الرط)2(أع!إل

311/،21-211/!لورلثوسل51الى4لاورسا26-!ا.2
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:لوس-أوصفرفىجا.!ذك41

تإثىالم!ةزقىالحهدالهذيدلمحمودبأنيهلماوسول)نه"

قديمالعدفى!تان

بلاطلوبالخنانهولبىباليدالممنوعالخنانكذلد)نوطه

الوحيدالممووهوالغانمقأنأليهودمايمتضهصأنكذ!وجاءيمانبالإ

برش"ضنان3،،ىوبونافىلبى!ثخاطىهاعنفاذهوانماالشعوبين

صواءالكلأنأى.الكلوفىالكلالمسجبلبرعبدصكبقبربرى

اديو.هوليىالنتانوأنا؟ض!أحديئين،لا



الإسلاموفىالجاهليةفىالعربعندالحتان

اططية:فىأولا

لاذينأمربأمايختننونوكائواوئليينالحاهليةفىأصبمعظمكان

.أ!نانبعادةمتمكينيمونوأنلمالن!صرانيةبدبئيدينونكانوا

:القولهذأءطنقيول،اطوفى

بمقئم!فخعلكلأحم!زوا15عندالاضارأنحننصؤةأخبارذ"

ليستلب!فوعندماعبدأوجدواهوازنالمركامعهذ.فىستوا

صونه:بأعلأ!هنمنادىللأنصكذلدتينظ!اأغرلو-طبهعا

فمهمقوهوسعبةبئالمنرةناتامتخنتنماشلنقيفأأقه\اذيعلم

ذطةتقللاله!الالربفىقوء4ص؟لديذه!انمد.وخثىت.

وبقوله!مهلتل!فيفعلنمضرافىغلامهوانماوأىأبى!أك

."عتكنينشاعلا"

عل:برادالايهنورويفول

كالعبرانيايةلكفىفىوالعربالقديمةالعاهليةالهادأتمقالحتانوبعد،

الحدبث.فىذكر.ورفى141القرآنبذكر.لمأصوهو

علأغلففى3الحامقيصرمعدخلوقدكانالشىاعيؤقالكذ!

:الانجارأهلبزعهما

الفمرمىقإلاماأظفلانرتبهاذبةغيربمبأحلفتافى3

مقالعاثرةبلوغش!أولادلميخئننونالعربأنبوسيفوسوذكر

.تبز.تجولألفتمنولكنعرلم



هـ--6

الاختتانمعبنأعرأيحينوالمابىاهليينأنأ!رىأردمومقطورو

احماعبلاتتتانعنادتوراةافىصاهماعلاءتمدادكاتبهذأأنواحسب

بمضمقسمعهماعلاعتمدأواسقمعأنهأوكلر.مقعثرةالثاثةفىوهو

زبالعرأل!دزيرةثبهمقايةالفرالمثماليةفىالمناطقالساكنةءيليةالاصماالقصا.ل

الصق.هذافىو5إنماالعربجميمعندالحتمانالطظن

منالعربمغءاوواا!ومأنالأخبا!بعضفىوردوفد

.الإخئتان،11

:العربن5المقدسيةول

والمناسكوألحان؟عكال!اصماعبلدفيمقبقيةم!ئركي!مفىوكان

.فىلك)2،ونجرأطرمألا:يركلظبم

.،يلادالبرب!ىالوثيونجمرفها!نابئرق"افداهأبرريقرلا

!نالطفل!قلعندما4وبكاصخانحفلاتيقيمونالعربوكان

رجلاالخثان!د/الطفلفيصبحوالنضجالر-واةمرطةالىألطةولاعرحلة

ملابىالطظفلإسالهفلاتهلهفىأاقديمةالنفاليدو-صب.هسوولا

المذهبة.لخبوط2بامزر3شطربويقرأسهءلىوبوفعتاب!

.6:الاصلامفى-2

هنهمقيالبزورغالا-لاع!دخولهم؟ناممبةخراسانأهلمنوفد-ا.

653صارابماهـزءالإ-لامقهلالربفارئةىالمةمل(1)

.افيوىبمبراها.د18صايا.لىلدءىأفكار.)2(



لينهميي!آإءلهلب4الى؟مو!وأكمارالىبينويدنهمفةاث!أهناك)نولارا

الطءظأدتهرضىأشطاببئعراطليفةودوكان!راسانق)رالىي!و

!حوالقبلةقيلك*!أظر،اللهعبدبنأبرأحيدعىوارالىإلىكتب

لىراجطلالإسلامالىالناسسارعأنذلكلليجةءق!نالجزبةعنه

إلختان،ءت!ضهبمابئيةهـقونةورأفيه!بأالإصلامفىالناسلدخول

اقهكلعدأبثالله)نه:،ئلاءرءلميهفردهرالىذإءفىفكنب

.عاتأ)5(يبعثهولمداعيأوسلمعل!

النئأليهومبةدب.لماكالفالإضلامفىاخانأنبفيدأشبرةكلا

.بهرد!هلكلوأجبةهامةةربخةلخه

الحقاهضحوقف!فوا-ص!قحبلأفطا!أنهعلىل!شانالىالمرليوبنظر

لهمويقالطالهنفيةوبوناللامعلبهثج)براملةأنبعواالذيئلمم3بأ

الخبالقوىظبونء!نتنوتلاغمالاطياراطضاهومهفط"طبىالملأ

متبراوأنهحنيفا.أص!قأوجعمقكلالعربصتوةداقه،3(ويرحدون

.)براهبم)3،دبئعل

:الختان8صصأمنالإ-لامموف

واجبفيأموا-بهو!ثالإسلامفىالض!انا؟را?ولكزت

لا؟أبمكلويصحوهل؟لاأممؤ-لدةسنةامفرض"ووهل

اديئفيا.عددك!ور-الإسلامية8لاظوالية11وأفظماكلاج)1(

238لميىالى

.36لما:وزااالبضإوأعودا؟تاذو"هلمرفلسفةا!ينو-دة)3(

الجاهلى.لدفيجمدية)3(
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الممارضين:نظروعهة

ولالاومآنح!يد،يردلمأ!تانبأهتنساقيسبدالشيخبرى

وبربه.تجيدعا

.الختانهنالإسلامموفثى.ءقالكريمالقرآنفىير،لمكذ!

أبىخئانوضمالىدعىعنهاقهرضىفمانأنحنبلابناصروى

اقهعلىاقهعهـرسولط!ناننافىلاكناإفاو؟لالدعوةجمييأن

:4ظعصولاوسمعلبه

النتاقفىف!عحمأنارا.وادكلهضفرتعوديقودالثيخ

وسطمةثرعية!كقامدةوا،الأيهرفىيخضع!وأنمامنقوللنصلايخع

الذكلالالمعلوشبوعلبهشود!الحالاثرعاصوزلاالحىولأمأن

أةعلالف!!انسألهءفىالرواإتاصبتعرأطىق5ضجناو!هظلطميلحقها

أفقىارجمودعنصلاأفاتبةالنةعلدليلا!طونأنيصحمافيهالبى

لبى،8بقوءنهاوءبرالسابقينالعلا.ضىالبهاوصلالتىالننيجةوص

!.،1،دالبعسنةولاالبهبر!يخرالفنانفى

يخر!ي!ةبوءوبالختانفضىإف)نالاصادهـثجو،"ابنافقيةهبقول

موافة4ئ!نأنالممكقمقالتبرصبزملط.تاىاأ،طدبثولكق

لاص!ف.ضنىسام-اسرا!بلبةضلالةا!مان()1
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عف!الإنسان"وطببعةأشرة4توافقخساهناكأنصاهاذفظرة

51(.الختان

أرطأقىبئالمجاجهو!تانراو!حديثأنيثالىبضعلاهويى

رسولقى5فوالحديثامافىادىثالهدوأنجمبةليسلرأدىهذا3

وفصالداربوالاصنحدادالاختتان:خس"الفطرةوسلمعلبهافهكلافه

.،الأيطوشفألاظافروظيم

الموضوتا؟طديثمناالمروكأفىمنالىيثهذاولدبهرن

.والاصرالبلبات

بكلماتربهابراءبماابنل،واذشالىافهثرلالعلا+بشىفروش

سم.علكلالختانتوص!ا؟قيهنهبأن)2(ه،تمهق

اصرا!رهذا!و!ثفيرمذاعلشلتوتعورالثيخعلق/ولد

لا.الذ-لبمعلامبهلوليماظبةالاسندلالفى

الإصرالبلبانهمقثةسبرمقفيفىكنبروردماألىفبهأنوطبنا

أذين-أف!روبلبلةوالمسديئللإسلامأمحبدكا-طريقهاالبهودطوللأى

.بالإسلامبؤمنون

.كانفالاذا8لنائرلحقبلنامقثرع"تالالمفسرينبعنىكانواذا

كئابهمهـفىير،يةثربصال!انأنااصروفومنالقاعدةهلهكن!تان

-لالها،-تاذيئ؟ريم9التر6ناذامحةمقأ،يهت.بىوة-الحلملىعا(11

.16/11979/1العب!*مسامرطل!بديئمحا

.2134بةال!ترةصيرةدكاريملقر2ن2()



أنةسهم.أبهردوأنملبه.-دخلتحوثماتبأنأل!ربمالفر3ن،د؟برالذى

115،ءواضعهءنا!مءرةون5:و-إدتباركاللهقيولى!رفو.الذى

هـيودةالذبئفويل5:قعالىفولهة"مافهوسوهيالويلافهتوع!لم-وند

.11؟8يمم!بأيدالكلاب

.اؤ.*االرأى

فىضهالأثةمقاليهايسندونأدثهالممصلينءىينتاناؤيدونا!صسق

س!ثةالختاناهوسلمعلههاقهصلاللهرسولعنيروى-!ديثا

."اللساهمكرمةبرطل

الختانالختانمس)ذاه:يقولثصوردأ،صاالاتث!أنوفى2

:،الغسل*جب

ر-ولعهدعل.و-ودكاتالختانعادةأنعلأصت!دلوأهذاوءق

.المرأةوعندألرحلعندسراهوسمطخمهافهصلأفه

الافىعندا!نانإقرتدوالسلامالملاةعلههكيأنيرونيهذلك3

للأىءفظكلاعلتحاظأىالبذرةتستلأألائنةأطاأىالخا!4أوصىص

إمرها.ماخآنهاصيصيبهاوألاوعئتهاكرامثها

بأنعتان9روأيةهذهواغمقالمؤثدبئهلالمحارتونردولد

أذىمقالبدتيصيبكانماءلىدابل!اتنةوورمصلاة1عليهقىله

أصلا.خ!اكامقالامتاعبا،حرىفيكوذضتا!اببب

أطبا.جمره!ثالأصادأبمالطررء-دميروفيديد،!المؤدكن،و

،:ويرة5أبريقولو!ختانهاعندا،فاعلىمنهميخثئلاعتضهون

.هأفطوةمنالخانه)ن

64؟"اللساه!ورةكريم9أفر2ن(1)

-293لآالبقرةسورةأ-،ريمالقر7ن)2(
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الصابئةعنداتانا

ء:الكلمةو-ىأس!ابئة

اوزاشاروق-!نعقواصيئالذمموالصابئةوزا!مامأىزرنصبأ

كذادسوالصبوةوهوىءشق)ذاالوجلصبأتالوتدالأنبماياه3جعن

الجصماجمةالبئرالنعصبهوالحنفا.مذبومدارارءالقيدمقلاوالات

.لاظرة،1"الىالحنفاهو!عوةالاكل!اتالىالصابئةودءوة

بمضءناءلمتنكلوهائبادىء5لول!ن!موزرونقىمونوأاصا

.دبادن!مم51ومقوءير.8مانو"امثاللةلا-فة

!مقدسآح!؟أطرأ0أمأصاأمالم-+ىف!ىالإلهيةبا)ةوةالاقرار-ا

.الحدنان،"(سطت-عق

.الم!ادىههذ.عنالشهرسئافىقولو

مسومقيةافيمنويغآ-لمونعلواتئلاثيتلمونثونمم!مالها

نحلبمالهكلالطيرومقوالكلبوالاننريرالجزورأكلوحرمواالميت

إولطبالتزوجوأمصواالاختتانوءقالثرأ!فىالحكرءنوغوأو!ام

.هأصأ.ينإينيجمونولاطآبمالاال!لأقيج!وزونولاوشهرد

.الختانتحرمالمابثةأنتعرفاكس"ذاومن

سيد!لافىءعدتحبق2ص2عزء"ئ!رصتاقوالنحلإلملل()1

الجاهل:الدثقعرأة)2(



رىعض.شط!اباا

لاخشانضاقشة

ارضعيةالئرائعوفىالطو؟الشراخقالختانعقمخدئناأنبعد

شيدمجيةطدةأنهءكأوفربضةأ؟4علىمار-و.منكلفطرةوتاولنا

ثاصلأضورةالختالةلعادةوا،ؤيدبنالمعارضينءق3را.كلفيملأن

بعينه.شعباومهقيب!ثربةتختصلا

المعارضين:ظرو!!ات:أولا

!بق!يةأضراربهإبنزلرلادتهالثامنلإوع!فىالطفلضنانإن-ا

.ال!تانزمقعقثالحدعندتفديلها

يختنوقانهمحدالىالختان1)فر!مةاليمودثزالثريحةاحزامإلغ-2

5لىالطةللهود+لدنابةمحر.مق"مئمابئب!لولممات)ذاأبتأطةل

ديلية.أزرةامعيةأثدةأصختانهمن.ألميت

الطنلفلمسانجمرمالدبئفإن!لفنانبسببطةلانللأممات3-)ذا

.مذاورامقالصحى!سببموغفأين-الرأجأوالثالط

ثمات!رواستزاففلفةبولطالمررد!ةل!نانبفبدماذا-4

رلك.قالصىال!بأبئجسد.مق2خرموضعأىمن

.عادبونأئنخاصواماكنهةاماالختانبعمليةيقومون5-الذبن

!ى.ءلهذاهولالطيمةوالطبيةالجراحيةبالمعرنةلهمعللا



-64-

مرفىمثلفطلإةأمصافىمقالطةلقىالختانانيقولون!-6

ة؟؟اا،مواضمق-الطفلبة6وهوالخآنمقالغرضكانفإذاالىهرى

لياركهالخنانحمليةان)إيئخنهالذىالعافيةمخيلفهالخاقوضعنعلل

فمالىفهمنإلمنقلبمرض!صابا؟!!اقأنرأصحةمقبكونوهل

.بئتانه،1(اقومالذ!الطنل

بض،،2"؟سريمكر"كتابءؤلفوهوآضكاتبيوجهو-7

فأجيلهيم!نأنالخنانءنهااليهوديةالثربعةفىالحتانفكرةالى3قاداتالا

اممليةإ؟قومضاقهناكيمنلمإذاالماهلكلرمقالثاءقال!يومبحذماالى

علينصالذىا)!راةظ؟ونافنفاينيوءينأو.مثلمدةالتأجبلوذ!

-قي.بومذ!صادفمنولوأك(اليومفىارونان10)جرحكبة

حى،صرة"صرةبدونأطةلماكان!ذاالناجبلبمكن-كذإى8

ا)طفل.لا،فار!صرةلهفن!ون

.1)-قانو!ء4"تجنفيذا)قياممنأةفل"ظفلصحةعلىالمحاظز-1

بينايعلاتةسذأءختانهؤجىأنيمنبحينهضالمرالولمد-01

المين.وهرضالخان

دفعفىالصوابوحهفا-الفتانصتأءلإذافدبةانالإزيدفع-11

الفدية2ديتمأةوا."-ىلهاراثهاوالمرض4لفأرأدهـفىالمرهلالفدية

هذا.محن

يخقفلاذاالختانبسإبصير.منلايتحرلىالمريخىادطل-12

.لرضاوةت

77صنيلبةأسراا،ضلا1،-ألحتان)

لا43"4!ه!ولثحث!3ورةا.ثلكلأليف*!رمغر)3(
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أيومهذا،.نالاذارباهثحناه"وم"اتاقااخمرا+لأيحوز-13

إحميرمذاورفمكىذأ!مقدساثومادبت،ومألبس-اتإلأالمتدس

.4خاصأيامفى؟خلماذا-الختاةأجرأءفيه

،صوخضوطان"كتابفىوردماالائتقاداتمقيسملاكذلد

ثوصئفجماول.يو-فكاروالهلاء،11*ماب"ذاوضعنقدالختانغق

:فيقولانلضامحليةسرتفسيركارو.

.الفتانايومهوالثاءقاليوم-ا

فرظنفىالسرعةوجرب-2

.ذا5وشعةثم4بثمسبعةتلمتانهتأ-ديلي!نضا،ر-3

الثامقأبومفىأ،خنايمونأت؟؟قتضبانلهالذىر3الذ-4

فقط.الثامقاليومفىاووأناسع

:كذأثال!تانإلىا،و-لآألانتةاداتومق

لى5،ات!ن،الى-لبأ؟4ودى2اإلى5طاقألعلعا.بهفىان-ا

يه!ش.ةرف؟اا)*خالق!لاطدة؟ارساذىاالو-يدأ)ثهبأ-اصأن!م

الثعوب!غيرلموبين:يخ!م؟يوالذىالو-يدأشىهأنأساسوءل

منها!ذال!ماداتا؟عدةواجهأفرضرهذأول!نالاخرىوالاجناص

الث!عبالملبواأيهو،)ن)بيونالىرسالتهفى،وسييوس5أورد.!

إقول،/!زد.تمار!أخرىث!هوبفهناكالخانيم!رسالذىالوحيد

الميلا!تجلالخ!مسالةرنفىم!رزأراذىاالونافىالمؤرخهيرودوث

مقأنكثيرأبةالاثرثوفوال!ا؟إتأئ!بتتمجتتن!ذ!ء!رشمبأن

فا.2بيناا-ضان؟ممأرس.عادأ-أالإنريقيةالقباؤ

إ.-الضان(
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الذئلموهؤلا.ال!انا!لسحيةالدإنةما.!يعاهـضكذد

عتمجمدأدأتوا(هـبونائهةالإةريقيةأو)الهالبلبةإلمديخةآنروا

.ألاخننان

الحملهباجراءوليعر،القلبلىالخئانأن:الىسولطبولىلوبتر

أشتاقحولوأليهودبةالم!حيحبة"!اطلافهذاولقدكانإثع!دية

المميحيينعنهالتبكيرفمكرةوتدكاتبين!االنزاعقيامفى-ياومهورمه

كانماوأما،الديدبةاوح!منالختانأهمبةالتقلبلمنفىسبباالاممبين

زواجمقولدالذىرهو،تيموس"تاليذه!تنتدالر-ولبولىأنمق

بتملمأمنمعمواها!نانأن+فذللافإن.صنبفق)1(احمهوكانضلط

.الإبمانهوايم1نماوإ1،3ليحافهذا

)1(
+!!نعان!3-فماح!!ي
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الختان/ئاحيةمنالفحهـأليهودىتطور

بمثا؟الخفانلاقالتوراةعليهاض!الخانفةفىبأناليهوديدعى

نهوو.للامعليه)ياءيمو/بينافهبينعهد

سبانمولونأصبحواأوأوديةيعةالئ!وعالا+هنكثيرأوامحن

+وراتهمبهاالأقاحثوالاخطاه.لكليتفادواوذ!-؟ب!ىهو،(!3صنان

اللهأظءالذيئحيدوناو)ن!متةوون331ذك.ا؟ن:اأيدت!ينلملتى

.!أوبينهبيغ

العهدلهذاوعملةوحنجينوبينهعيدأأقامقدأقهأنسةواولكنهم

تكلمناوقدنف!ارات!م-،علبهماننصوهذأوخقوسوسألاعلامة

سبق.ة؟ذلكص

ى"انشاتا%ءنكنيرعلويلتودالتوراةفىصاب!الطب!اثتل

علىذلوأىا،نانثات"ذهبهضأتش؟اوقد.أيفوخان!رل*ا!ت

افدفىتخبطهمءليدلهذاوكلاف!رمافىاضاشاتواألاشلافات

.ثأقمااتلودفىجا.!دالختاراقهث!عببان!م

!تانننيئدمبفقروأصبباطةلانللرأةعان)ذاالنالودةول-ا

فقدببض!هما،طةالهءلانةأذنكللاالناكاطفلاختانءرمفإ؟،

محلبة.وفيملىالبل!توىخضأدهالئربةصمتالذىفهمالثادطةل!طون

صبنه.علخرف،ونالضان

حتالةظلى9ةصاذاالمرضىالأحيا.الأطفالفىكذلكا،ميكان،إذأ
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.،5"؟صرةمنالثاءنالبومقبلما!اذاالميتالطفل

ميلا!منثامقاليومزال!تانو-وبالثريعة!ررلماذاكىذأء

النوراةفىجا.ماءحة!دمعلىودليلبلنماورهذاأنلاشدالطةل

ايدينا.جمن"!ليةأول

الهلامةأنجمروختانهييىالمرالطفلبشأنيلنودقكاملم-2

غصرضهاوحولالحا!هذ.أوضحف!أ.بردفيحوف،ءبهوتابنموءى"

نهلالطفلصحةعللاظةكلكنالتأجبلإنفيةولصحيةنكرةالى

إالئامقالومفى"خنانو-وبءقالنوراةبهجا+تماافيخاالتأجيل

الطفل.ولادةمق

وتابعها!النفسيراتهن!قإلصمتلاذتالتوراةاناطقبقة

.هذافىالنلود

طنلادنمماكلولدتمتينامرأءناءتزوحر"لقاككاناذا-3

طلاقهابهد3خرر-لمنالمرأةشو-تاذائم-اطآجلأونلاذا

.لاالاولاووصأش

فىذإى6راهلمأصيربئويلوصو،و-فكارو90ملاء4مقأررىكل

فىلهملهفيرالذىالطةلو+!5مأئم.أكوراةفىوكأدلمالتعدوكليا

لىأكورأة!كلملم-لاأمثايةمرةيرلتن"لخانبالنذكير!و

فيها.رأة"أبدىيلصوالعلاء"دكا-ذ!

جموتالذىخنازالماةليهرةة)نوالماداتألا-خ!ألاتفىبهتابحا.()1

\افابأمنءودالهانبتمل)ذفةولرمزىختانهو)نما"فاهق!ومقبل

ذأ3و،دما!ا،اىالهتانعنة-بب،2أىأومثرطوليىالبوصأو

أثرس!الكابهذامق168صاظر-المتضتانفرة!طررت

النرلسية.!
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السابق".*مسراود

السلامطيه3ثمأللناعنسئةالختانبأن)،يلأفىبرنا!يعترف-ا

والر.بأحيا!هاجديدمنظمابراهيم-يدفاوانالشةهذ.احياهءبكلأنه

هو.فولهذاهل

مصر.الىابراهيمسيدنامجى.بعدالنةهذ.اجا.كان"ذا-ا

.السلامعلبهابراهيمالىألختاننبةألقرآنفيكرلملماذا-2

منهثرةالنالثةالسنةفىوهوات!نتدامماعبلسبدناكان)ذأ-3

ولاهـ!م.ءنالثامقانيومفىأطفالهمأليرديخقطفالاذاحمر.

بعاداتعلمولهاا،صلمصربةوسمابر)ننفلولذالم-4

قسهابختنقاملبراهيمسيدنابهأخذ!اصريينالدىالمعرولىءالختان

يخقالذىالسن-ثمقمصرفىالعادةبرتو!-اصماعيلابنه0وخق

.عددأبمقلمفإ؟4لطةلافيه

عق-لافتاقالاولزرجتهخلاتممربةمقاصماعيلقىوج-.

عادةت!ونأنأرادتهنهالمصرقيالزوتبأنثدرىومق!ر!قبيثه

.المحاورةادول.قوصبرها"مرببلا،فىمنكشرة4المدرالختان

العاداتعرفواو!د.مصرالبمودذثميرتسيدناوجود-6

.الخنان!رةةوضوصا؟لمصرية

http://al-m
aktabeh.com
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ا!ب!وق!خ!ن

فىماوردعل!انالمعارتيئ*مفى؟.مالخمأفهت!م!

/حدلههولادتهمن*ءقبومهالطفل؟خء()ذاالظانوجوبمنثوراأ

الثامنالبوميبلغأنقبلماتوأنهميتوهوالطفلختانوجرب

!ر.همن

.وأ-أحيةفىلختلناثوبديئععيتفقوقالمطرضينصلاهالا.ل

يكلقطألصحىالجانبورالهمق!صدالختانماككاذاضدوس

والهدمية.وألا!فماعبةف!يةوطلنهءمصلحنهالطفلسئعر)طة

امبىلأوا5،طبوان"كيابهفىاطظبكربئ!روفمالةأيو!قرل

،وتوىوسلنضاروىالنلاماعقضتاناإمرأيامثماكهايئ

سارضاأبام؟انيةابئرهوالطةلخنانالىلاجملالجا!6"ورمة!لا

الطفل.!-انزمقمقالنوراةفى*ماورلل!في
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الملا!اتبعض

الصحبحةالمظاهرا!دىالمحتانأنالشامىرث!ا،الدكوريرى-ا

.الثوراةفىماعاءافبفاوهذا

مصرمقترجواالد!"!بهوءأنجلالألة-الا-دفورةوشى-2

جميحتشيشوعآناذأنصنكلأنالاضلمقوكان،ع!رنينكاشا

س.معهكانواإذبئاليهود

Sal
maktabeh logo





ا!لراجع

يمالكلفر؟ن-ا

بةالنبوثألاعادت2-0،

(1.االور)يمالةدالسد-3

لمودهيل-4

صوأ؟(ميمونافيموءههالعلامةنأليفسثعتافورا.)دحزظ.-5

!.ية،لعبربكوب

.؟رو.)2(يوسفالحلايةنألفعروجثوطن-6

الإفبل.-7

عل.جوادالدكررألاسلامقبلالعربقارفيفىالمفص-8

النجار/.الوهابعبد!ثبخالانيماءضص-9

.الناقالبزه،هيرودث-01

ئجائبل)برمبخانجيب"-لتورإ()-وربمالقدلأدفىاقوكصمر11-5

(،/*نجيبالمصريةاطفارة!القديما،دتيوالنرق-مه!ر2!

بم.إبراهعجاليل

جلحامش.قصة-13

.واذالواحدعبدعلىالدكتور،الطوطمية-،1

،.وافىالوا!عبدعل"يمتوروالا-تماعالاسلامفىءوث-15

!اب-يهملراعبدحسنيلأع!تاذيمالقدريق)لمجتمعاولمصرىالاحالة-؟6

.المقدسالكتابظءوص-17

.الي!ورعق،+الى5بناكتافىالمؤ!ط"دينيغتارلقرا(لطيمن-2"ا
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لمسيرىابارهارمبدالايهتر.ئةالصابولممطلحاتايموءالمفاعةمو!ر-81

ناصف.!ىالدبئصاملأع!نا!اصوأئييةضلاثهالهنان-91

.الكردىزيدبشبهة،صيرج"ثألبفالقديمةمصر-كيان02

.:سعداوىسابمأحمدللأصناذلنهطةوفىالانسافىأفكل-21

نببثهالايهتورةشجمة-نريزرجبمص-القديمالحلافىالفاعور-22

ظاظا.حقبهوروصاجعةابراهبم

زبد.يوا:حدسهـرش-زفرينرعيمىتاليفالذهيأشق-23

.الفوىئجابرا/دتألبفالاصلاملبلالباهلى،الدثقالفكل-24

مم!مىكنىرنأدتواوومانالبطنةسركلفىمصراليهودافى-25

المابم.عبد

النزالىعد!يئتأليفوالا-لامالمبحيةبينوالتصاعالصب-26

يئيرسلدا5!دضياد/لموف،لهألا-لاميألدوليةلمااجوالنطمالحرا-27

.ا!نوقالفيفىإبر!و!-والعموالفلسة"الدينو!دة-28

سبدكيلالى.عد*سئأذتحقيق-الشبهر-خافىوالنحلىاالملل-92

(08طرص28/92)البزبرىالد!ولنررمقالأ!هرأم-03

.،الرادبومذات"الحانءقندوةالمملىجما-31

"أصئاذالشاىرشل!لا-لتورالبهودبةوالتقاليدادبئفىعولة32-

ثهس.ءينطمحةالاداببكليةالهبريةا!نة

!بريةالنةجلاكأستافىةأفتددقيورةاليهودعندالدبليةادعقيدة-33

*،عر.صامعةالبنات!طية

فىبرقيللدراساتقمرشألمجيدبجممصدلدكتورأليهودبة-34

ثهى.عين3إب!طية
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الاصبيةالمراجع

)د"ه!لأ!!هأ!لألأح!م!-للاه*3

)2!ول3هة،3+ما!ث!53ا،م!-*ص،ف!ل!3،"ث!5+!3،!نه،ه!ول

)3(س!+هـ*!أكهكمل!3نكل!)هده3كاط88"لهلا،35س!اهمثملأ"!ول!ل

)4"فل!هـ!!طاهـاكلكا!ءطاكالا*ل!!مور!إن!3ء

(51لألة*ءلهةءول)!كمأفا!*.ل!ه!م!

هـ()+!،حه!!ها!كأ!فعطه!-

(7)ه!،ولاءلاص!!!!مه

)8(ه!لههناع!)!ص!ةاص+4!5س!لاحمههول+!امأ

(919!نةمع!ول"ةولم!ه!ة!كاس!لم!"!صأ9حم!حنلاحمم

)هد(1ث!*!5-!"ف.كي!فيةءأ!

(فىد)محاحلأ!أ!!*ا!فص!!ة8هءول،طأ!ا!3كا*!لأ!!وراكاه

سللأ()صلأ46!!ام!أس!س!5

(د3)!+ء8ه!!*3+لهلاه!أول!!ة!3للاهن!ة*،ه5م!!!ئل!*

.،مح!

Sal
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للىؤلفأخرىكضبا

اليهوهـ.عندالر!-ا

ظاظا.-قبهنررمعبالاضزأكللشأةباتجارألإسواأريرد-2

اليهودية.ا4الثرفىالمرأةمركز-3

ظاظا--سقالايهتررمعبالأثشاك-أليهودعندالحربشريعة-4

الب!ودبة.ال!ثربحةقالهوم-5

!ر.فىفىكرفاتصناعة-6

/.ص3نءصرفىالاثةوتجارةصناعة-7

-(الدمشقىجعهرإوالفضلأ)ا)هربىالاتظدىالفكل"!درأسة-8

.الربالاتت!مادرواد-9

.الاسلامفىاذوين-01

ءطث!تحتكتب

الأقشة.أمما.مصمالمحاتظموص-ا

اليمودية.الدإنةة!دراصات-2

الماوية.اخالثر!ىا)لت!ث-3

ية.العضمرتفرتة-4

!يوطي.وأ،صمارالتسيرفىمقالهتحفبق-.
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ال!أبفوص

الموضوع
المةدمة

الختان-فأ:لما؟واالهاب

خان9االنافى-:أؤاعت

الحتانفكرةأمل:الثا)ث"

إث!حبكلإةءلامةنالخت:إحارا،

لأممرفىاوميةالمر-لة.اطامى،

الخنانأصباب:السادص،

إكفحةوزرهتهالهنان:لأ!صأبم"

اللتحنان:الثاكه،5

الحانمارستأفاالدولط:الناسع"

أ!مماو؟4الثراخفىالخان:العاثر"

الحتانصناقثدة:عئراطادى"

الملا!اتبضى
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